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  ملخص البحث
  .األنواع واملصطلحات احلديثية اليت تتداخل مع احلديث املقلوب: عنوان البحث 

  .حممد بن عمر بن سامل بازمول : اسم الباحث
 مع احلديث املقلوب، حيث قام بيان األنواع واملصطلحات احلديثية اليت تتداخل : موضوع البحث

  .الباحث برصد واستقراء عالقة التداخل املوجودة بني احلديث املقلوب، واألنواع واملصطلحات احلديثية
فبدأ ببيان أنواع العالقات، مث قدم بني يدي ذكر األنواع واملصطلحات تعريفاً موجزاً للحديث 

يت يوجد بينها وبني احلديث املقلوب عالقة تداخل، املقلوب، مث ذكر األنواع واملصطلحات احلديثية ال
  .ساس حروف املعجمأوسردها على 

إثراء موضوع البحث، وهو احلديث املقلوب الذي يعد من : وإجراء الدراسة ذه الصورة من فوائده
أهم أنواع علوم احلديث، ومن فوائده حتقيق فهم موضوعي عميق لعلوم احلديث عامة، وهلذا النوع 

يثي خاصة، ومن فوائده إبراز جهود علماء احلديث ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ يف خدمة احلديث احلد
  !النبوي، ومحاية جنابه من أن يدخل فيه ما ليس منه، إىل غري ذلك من الفوائد

ودراسة األنواع احلديثية على أساس التفريع والتقسيم طريقة سلكها أهل العلم يف تقريب مسائل 
ريقة اليت سلكها الباحث هنا، إال أنه عرض البحث على صورة مواد منفصلة، ورتبها املصطلح، وهي الط

ا، تقريباً وتسهيالً للتناول، واهللا املوفقترتيباً معجمي.  
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 من يهده. إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

  . اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  . صلى اهللا عليه وسلموأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

فقد قمت بدراسة عن احلديث املقلوب، وملست وجود تداخل بني احلديث املقلوب وأنواع : أما بعد
  :ها يف حبث خاص، وقد أمسيتهومصطلحات حديثية، رأيت من املفيد إفراد

�א��وאع�وא���ط��
��א��د����� �

�א�� ���دא�ل����א��د���א����و� �

ومهدت له بتمهيد بينت فيه أنواع العالقات، مث ذكرت بعده األنواع واملصطلحات احلديثية اليت 
 أبني حمل ذكر النوع أو املصطلح مثأتتداخل مع احلديث املقلوب، مرتباً هلا على حروف املعجم، حيث 

  .ذاكراً بني يدي ذلك تعريفاً موجزاً للحديث املقلوب! التداخل وصورته
راجياً أن يكون يف هذه الدراسة فتحاً لباب جديد من أبواب البحث العلمي يف املصطلح وعلوم 

  !احلديث يسهل على طالب هذا العلم الشريف فهمه وحسن التصرف مع عبارات األئمة فيه
 تعاىل أن يتقبله خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يرزقين فيه القبول يف الدنيا واآلخرة،  و كسائالً اهللا تبار

  .�وف الرحيم ءوأن يتقبل مجيع عملي خالصاً لوجهه الكرمي، وداعياً إىل سنة نبيه الر
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  أحوال العالقات: متهيد 
  :)١(ت الواقعة بني األنواع واملصطلحات احلديثية ال خترج عن األحوال التاليةالعالقا

واالتصال عالقته مع . فاحلديث الصحيح عالقته مع الضعيف عالقة تباين. عالقة تباين : احلال األوىل
  ...!االنقطاع عالقة تباين، وهكذا

و بني املصطلح واملصطلح تطابق، ومن فيكون بني النوع والنوع تطابق أ. عالقة تطابق : احلال الثانية
طالق لفظ عدل، ونوع املتصل يطابق نوع املسند على بعض تعاريفه، ذلك لفظ ثقة، يطابق عند اإل

  !ونوع الشاذ يطابق الغريب الفرد على بعض تعاريفه، وهكذا
  :عالقة التداخل، وهي على وجهني : الثالثةاحلال 
ا آخر ويدل عليه دون أن يقتصر عليه، ي نوعاً حديثيأن يتضمن النوع احلديث: الوجه األول   

ر عنه بالعموم واخلصوص املطلق، من ذلك أن كل شاذ معلل ولكن ليس كل معلل شاذعبوكل ! اوهذا ي
وكل سند غريب هو من حديث اآلحاد، لكن ليس كل !  لكن ليس كل منقطع مرسالً،مرسل منقطع

  !اًسند آحاد غريب
ن يتداخل بعض أفراد النوع احلديثي مع نوع آخر، ويعبر عنه بالعموم  أ :الوجه الثاين   

وبعض ! واخلصوص من جهة أو املقيد، فبعض املتصل صحيح أو حسن وليس كل متصل اإلسناد كذلك
  ...!صور احلسن تتداخل مع الضعيف، وبعض صور املتصل تتداخل مع املرفوع، وهكذا 

الث على الوجهني، سائالً اهللا تعاىل التوفيق واهلدى والرشاد وموضوع هذه الدراسة يتعلق باحلال الث
  !والسداد

 أن اذكر هنا أن طريقة التقسيم والتفريع يف عرض مادة علوم احلديث مبنية ولعل من النكات املفيدة
على أساس التداخل بني األنواع واملصطلحات احلديثية يف كثري من أوضاعها، وهذا ظاهر عند احلافظ 

، "خنبة الفكر"رمحه اهللا يف طريقته اليت عرض ا أنواع علوم احلديث يف رسالته ) هـ٨٥٢ت(ابن حجر 
: ، يف كتابه)هـ٦٨٧ت) (ابن النفيس(ومن قبله عالء الدين علي بن أيب احلرم القرشي املشهور بـ 

تداخل ، فهناك يذكر األصل اجلامع مث يقسم ويفرع منه، فيحصل ال)٢("صول احلديثأاملختصر يف علم "
  !بني الفروع بالنسبة إىل أصلها الذي ترجع إليه وجتتمع عنده

                                      
  ).  ٤/١٠٥) (٢/١١٨( انظر كشاف اصطالحات الفنون )١(
  .  هـ١٤١٢يوسف زيدان، مطبوعات الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل .  طبع بدراسة وحتقيق د)٢(



  ٣  

  األنواع واملصطلحات احلديثية اليت تتداخل مع املقلوب
  

قبل أن أذكر ما يتعلق باألنواع واملصطلحات اليت تتداخل مع املقلوب أقدم بني يدي ذلك تعريفاً 
  : باهللاموجزاً للحديث املقلوب، لغة واصطالحاً، فأقول مستعيناً

  تعريف املقلوب لغة واصطالحاً
  :املقلوب لغة

  ).قلب(املقلوب اسم مفعول من 
  :هلا يف اللغة أصالن صحيحان مها" ب.ل.ق"ومادة 

  .أحدمها يدل على خالص شيء وشريفه
  .واآلخر يدل على رد شيء من جهة إىل جهة

  :ومنه. واألصل الثاين هو املراد هنا
إمنا مسيت قليباً ألا كالشيء يقلب من جهة إىل جهة، وكانت أرضاً البئر قبل أن تطوى، و: القليب

 الذي :القُلَّبواحلول . فلما حفرت صار تراا كأنه قلب فإذا طويت فهي الطَّوى ولفظ القليب مذكر
  .)١(يقلب األمور وحيتال هلا

  :واملقلوب اصطالحاً 
مجلة من التعاريف اجلامعة ف على عند استعراض تعاريف أهل املصطلح يف تعريف املقلوب نق
  :املانعة اليت يصلح كل واحد منها أن يكون تعريفاً خمتاراً، ومن ذلك

حقيقته إبدال من يعرف : ما نستخلصه من كالم احلافظ ابن حجـر رمحه اهللا من أن املقلوب
 تأخري أي يف األمساء برواية بغريه فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حىت اإلسناد كله، أو بتقدمي أو

وقد يقع ذلك عمداً . ؛ ألن اسم أحدمها اسم أيب اآلخر"كعب بن مرة"و" مرة بن كعــب"كــ 
قصد االمتحان وقد يقع ومهاً فأقسامه ثالثة وهي كلها يف اإلسناد وقد يقع بإما بقصد اإلغراب أو 

  .)٢(نظريها يف املنت وقد يقع فيهما مجيعاً

                                      
  ).٥/١٧(معجم مقاييس اللغة ) ١(
. ١٠٢، ١٠١، نزهة النظر شرح خنبة الفكر ص)٢/٨٦٤) (البن حجر(النكت على كتاب ابن الصالح :  انظر )٢(

  .. على أن القلب يقع تارة يف السند، وتارة يف املنت، كما قالوه يف املدرج سواء) ٢/١٤٦(ونص يف فتح الباري 
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حقيقة القلب تغيري من يعرف برواية ما بغريه عمداً : يف السخاوي من أنأو ما نستخلصه من تعر
  .)١(أو سهواً، أو أن يعطي أحد الشيئني مما جاء يف منت احلديث ما اشتهر لآلخر

هو تبديل شيء بآخر يف : أو ما نستخلصه من تعريف الشيخ زكريا األنصاري من أن املقلوب
  .)٢(السند أو املنت

  :ن القلب يف احلديث هي التاليةومنه نعلم أن أركا
  .ـ صرف وحتويل وتبديل للحديث عن وجهه١
  .ـ يكون يف السند أو املنت، أو فيهما٢
  .ـ يقع عمداً أو سهوا٣ً
ـ صرف احلديث عن وجهه ال يكون مقلوباً إال إذا كان فيه إبدال يف السند أو املنت أو فيهما على ٤

  :صورة من الصور التالية
ويسميه بعض . وهذا قلب يف اإلسناد. الراوي املشهور بالسند بآخر يف طبقتهالقلب بإبدال ـ 

  .)٣("املركب"أهل احلديث كما أشار ابن اجلزري بـ 
ً، ومن أشهر صوره القلب بإبدال الراوي املشهور القلب بإبدال راوٍ بآخر يف السند مطلقاـ 

  .)٤("املركب" اجلزري بـ ويسميه بعض أهل احلديث كما أشار ابن. بالسند بآخر يف طبقته
  .ومن صوره أن يكون احلديث من رواية األكابر عن األصاغر فيقلبه ويرويه على اجلادة

  .أو أن يكون احلديث من باب املدبج يف رواية األقران فينقلب عليه
  .وهذا قلب يف اإلسناد

ويسميه . اإلسنادوهذا قلب يف . القلب بالتقدمي والتأخري وحنو ذلك يف اسم الراوي يف السندـ 
  ".مقلوب مبدل" فهو عنده )٥("املبدل"ابن حجــر بـ 

ويسميه ابن . وهذا قلب يف املنت. القلب بإعطاء أحد املذكورين يف احلديث ما اشتهر لآلخرـ 
ميكن أن يسمى ذلك باملعكوس، : "رمحه اهللا) هـ٨٠٥ت(وقال السراج البلقيين ". املنقلب"اجلزري بـ 

                                      
  ).  ٣٢٨، ١/٣١٨( انظر فتح املغيث )١(
  .  ، بتصرف )١/٢٨٢(فتح الباقي :  انظر )٢(
  .)١/٣٤٠( اهلداية مع شرحها الغاية )٣(
  ).١/٣٤٠( اهلداية مع شرحها الغاية )٤(
  ).  ١/٣٣٩(، الغاية شرح اهلداية )١/٣٢٨( فتح املغيث )٥(
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 ابن اجلزري )٢(وتبع القامسي رمحه اهللا. )١(اهـ"وع خاص ولكن مل أر من تعرض لهفينبغي أن يفرد بن
  .رمحه اهللا يف اصطالحه

وهذا قلب يف . القلب جبعل سند هذا احلديث ملنت اآلخر ومنت اآلخر لسند هذا احلديثـ 
يه ابن ويسم. )٣(اإلسناد عند األكثرين، وقلب للمنت عند بعضهم، وهو يف حقيقته مشترك بينهما

  .، وتابعه على ذلك القامسي"املركب"اجلزري ـ كما سبق ـ بـ 
  ؛ أقسام املقلوبوهذه الصور مشتملة على 

  :فهو ينقسم باعتبار موضعه إىل قسمني
  .ـ مقلوب يف السند
  .ـ مقلوب يف املنت

  :وينقسم باعتبار تعمده أو عدمه إىل ثالثة أقسام
  .ـ القلب عمداً بقصد اإلغراب

  .داً بقصد االمتحانـ القلب عم
                                      

  .  ٢٨٦ حماسن االصطالح ص)١(
  .  ١٣٢، ١٢٦ قواعد التحديث ص)٢(
، و الطحان يف كتابه تيسري )٢/١٠٠( الدين عبداحلميد يف تعليقه على توضيح األفكار حمييحممد :  من هؤالء )٣(

  .١٦١ البيقونية صاملنظومة بشرح اجللية، وصاحب صقل األفهام١٠٨لح احلديث صمصط
وقد يطلق املقلوب على اللفظ : "٢٣٦إذ األمر كما قال ابن دقيق العيد يف االقتراح ص! واخلطب يف ذلك سهل  

  اهـ"بالنسبة إىل اإلسناد، واإلسناد بالنسبة إىل اللفظ
  !ذه الصورة من أمثلة القلب يف املنت والسند مجيعاً، ه٩٠وعد السماحي يف غيث املستغيث ص  
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  .ـ القلب بدون قصد، ومهاً و غلطاً
عموم وخصوص مطلق، فكل مقلوب اصطالحي : والعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي 

  .مقلوب لغة و ال عكس
إذ القلب يف اللغة عام يف كل صرف ألي شيء عن وجهه، ويف االصطالح عند احملدثني خاص 

  .صوصةبصرف احلديث عن وجهه على هيئة خم
وبعد حترير تعريف املقلوب؛ يتبني وجود تداخل بينه وبني بعض األنواع واملصطلحات احلديثية يف 

  .بعض صوره ويف بعض جوانبه، رأيت أن أمجعها وأسوقها يف حمل واحد
  :وهذه األنواع واملصطلحات هي التالية

  ـ االتصال١
  ـ اإلحالة٢
  ـ االختالط٣
  ـ االختالف على الراوي٤
  دراجـ اإل٥
  ـ التدليس٦
  ـ التغري٧
  ـ التلقني٨
اة وصفوا بالقلب يف رواة وـ ر٩

مساء أخمصوصني أو أحاديث خمصوصة أو 
  خمصوصة أو نوع معيـن من القلب

  ـ رواية األكابر عن األصاغر١٠
  ـ رواية احلديث باملعىن١١
  ـ الرواية على اجلادة١٢
  ـ الشاذ١٣
  )األحاديث الغرائب(ـ الغريب ١٤
  )فائدة(د ـ الفوائ١٥
  ـ كثرة اخلطأ١٦

  ـ احلديث املبدل١٧
  ـ املتروك١٨
  )رواية األقران(ـ املدبج ١٩
  ـ احلديث املركب٢٠
وصف الراوي (ق وـ احلديث املسر٢١
  )بالسرقة
  ـ املشتبه املقلوب٢٢
  ـ املضطرب٢٣
  ـ احلديث املعضل واملنقطع واملرسل٢٤
  ـ املعكوس٢٥
  ـ املعلول٢٦
ن الصحيح واحلس(ـ املقبول ٢٧

  )بنوعيهما
يف حديثه (، )منكر احلديث(ـ املنكر ٢٨
  ).النكارة) (مناكري

  ـ املنقلب٢٩
وصف الراوي (ـ احلديث املوضوع و٣٠

  )بوضع احلديث
  :وبيان هذه األنواع واملصطلحات هو التايل
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  :قال يف البيقونية. وهو السماع:  االتصالـ ١
  إسناده للمصطفى فاملتصل  وما بسمع كل راوٍ يتصل

ويتداخل املقلوب مع االتصال إذ قد ينقلب على الراوي . ومن أعلى صيغ االتصال التصريح بالسماع
  !السند فيوهم حصول السماع والسند بالعنعنة

  . وقد يقلب السند فيسرق السماع ويثبت امسه، أو يرويه من مساع غريه، فيوهم مساعه، واتصاله
  .إمساعيل بن أيب خالد الفَدكي: ويف الرواة 

: قلت. إمساعيل بن أيب خالد الفَدكي مل يدرك الرباء: مسعت أيب يقول: "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا
 بن أيب كثري عن إمساعيل بن أيب خالد الفدكي أن الرباء بن حيىيحدث يزيد بن هـارون عن سيار عن 

  .)١(اهـ"هذا وهم، وهو مرسل: عازب رضي اهللا عنه حدثه يف الضحايا؟ قال
ومعىن هذا أن الرواية انقلبت على أحدهم فرواه بصيغة السماع بني إمساعيل بن أيب خالد : لت ق

  .والرباء بن عازب، واحلقيقة أنه ال مساع بينهما
ومن هذا القبيل ما تراه يف بعض األسانيد من صيغة السماع بني راويني صرح أهل العلم بأنه مل يقع 

ح أهل العلم رد وقوع مثل هذا األمر يف األسانيد، إذ يغلب على وال ينبغي العدول عن تصري! بينهما

  .)٢(الظن عندها أن وقوع ذلك هو من قبيل القلب
   .)٣(ق.ت. سامل بن عبداهللا اخلياط، من أهل البصرة: ويف الرواة 

                                      
  .  ١٤٦، جامع التحصيل ص ٢٠ املراسيل البن أيب حامت ص)١(
، مع �ثبات الصحبة لراو جاء يف سند من األسانيد تصرحيه بالنقل عن رسول اهللا إ والقضية عندي مثل قضية )٢(

 �هو صحايب لوقوع روايته عن الرسول : أن نقولوجود تصريح األئمة بأن هذا الراوي ليس بصحايب، فهل لنا 
كذا احلال هنا يف هذه األسانيد اليت يأيت فيها التصريح بالسماع بني راويني نص أهل العلم على !! يف هذه السند

عدم مساعهما من بعض، ويوضحه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ  أن تعلم أن العنعنة من غري املدلِّس مع إمكان اللقاء 
ا، و يكشف وقوع لى السماع، فاحتمال الوهم يف قلبها بني راويني إىل صيغة صرحية بالتحديث وارد جدحممولة ع

القلب يف ذلك تصريح األئمة بعدم حصول السماع بني الراويني، ومثل هذه القضية تتكرر كثرياً يف كتب 
االً ملا حنن فيه، وقع يف صحيح املراسيل، وانظر إن شئت حتفة التحصيل، يف الترمجة األوىل منه، فإن فيه مث

  .   واهللا املوفق!!مسـلم، مع التنبيه أن هذه العلة يف احلديث الذي يف صحيح مسـلم غري مؤثرة يف ثبوت املنت
 سيتكرر يف البحث عند تراجم الرواة الذين هم من رجال التقريب ذكر هذه الرموز، وهي خمتصرات استعملها )٣(

ى من أخرج للراوي من أصحاب الكتب احلديثية الداخلة يف نطاق التقريب، وقد احلافظ ابن حجر للداللة عل
  ! أثبتها تبعاً له رمحه اهللا حبسب املعىن الذي يريده منها



  ٨  

يقلب األخبار ويزيد فيها ما ليس منها وجيعل روايات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  .)١("ال حيل االحتجاج به.  أيب هريرة شيئاًمنعن أيب هريرة مساعاً، ومل يسمع احلسن احلسن 

  !فمن فعل ذلك خطأ فقريب: "رمحه اهللا يف كالمه عن املقلوب) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
فالن : ومن تعمد ذلك وركب متناً على إسناد ليس له فهو سارق احلديث، وهو الذي يقال يف حقه

  .ن ذلك أن يسرق حديثاً ما مسعه فيدعي مساعه من رجلوم. يسرق احلديث
وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف ملنت مل يثبت سنده فهو أخف جرماً ممن سرق حديثاً مل يصح متنه 
وركب له إسناداً صحيحاً؛ فإن هذا نوع من الوضع واالفتراء، فإن كان ذلك يف متون احلالل واحلرام؛ 

  !يف جهنمفهو أعظم امثاً، وقد تبوأ بيتاً 
وأما سرقة السماع وادعاء ما مل يسمع من الكتب واألجزاء فهذا كذب جمرد ليس من الكذب على 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ ولن يفلح من تعاناه وقلّ من ستر اهللا عليه 

  .)٢(اهـ"لستر والعفوفنسأل اهللا ا. ومنهم من يفتضح بعد وفاته. فمنهم من يفتضح يف حياته. منهم
حصول القلب يف صيغة الرواية بني أيب عثمان النهدي وبالل بن رباح رضي اهللا : ومن ذلك أيضاً 

  !عنه، حىت أوهم حصول السماع بينهما
  !وصرح أبوحـامت بإرسال رواية أيب عثمان عن بالل

رسول اهللا صلى اهللا أن : عن باللأن أبا عثمان النهدي حدثه : وهو ما جاء عن عاصم بن سليمان
  .)٣("تسبقين بآمني ال: عليه وسلم قال

سألت أيب عن حديث حممد بن أيب بكر املقدمي عن عباد بن عباد : "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا
املهليب والصباح بن سهل عن عاصم األحول عن أيب عثمان عن بالل أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ؟"تسبقين بآمني ال: "قال

                                      
، اجلامع ٣٦٠التقريب ص) ٣/٤٣٩(، التهذيب )١/٤٢٢(، الكاشف )١/٣٤٢(اروحني :  ترمجته يف)١(

)١/٢٨١  .(  
  .  ٦٠ املوقظة ص)٢(
  ).٢/٢٣(، والبيهقي يف السنن الكبري )٨٢٨، حتت رقم ٢/٤٧٨(اكم  مستدرك احل)٣(

سنده من طريق أمحد بن حنبـل عن حممد بن فضيل عن أعلّق البيهقي احلديث من طريق شـعبة عن عاصم به، و  
تسبقين  ال: "، إذ لفظ املسند،  أن قول)١٥ ،٦/١٢(عاصم به، وهذا اللفظ الذي ساقه خالف ما يف املسند 

  !  صلى اهللا عليه وسلم من قول بالل رضي اهللا عنه، وليست من قول الرسول "بآمني
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. أن بالالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: هذا خطأ رواه الثقات عن عاصم عن أيب عثمان: قال أيب
  .)١(مرسل

  ما حال الصباح بن سهل؟: قلت
  .)٢(اهـ"شيخ جمهول، وعباد بن عباد صدوق: قال

 عثمان من بالل، وهذا ما ذكره أبوحـامت يف الكالم السابق، فاحلديث منقطع مل يسمع أبو: قلت
 من طريق أَبِي عثْمانَ عن بِلَالٍ أَنه )٣(أخرجه أبو داود: "وقاله ابن حجـر أيضاً يف قوله عن هذا احلديث

  ".يا رسولَ اللَّه لَا تسبِقْنِي بِآمني: "قَالَ
 وهو ظاهر"   قالأن بالالً"، وقد روي عنه بلفظ لكن قيل إن أبا عثمان مل يلق بالالً. ورجاله ثقات 

  .)٤(اهـ"اإلرسال ، ورجحه الدارقطين وغريه على املوصول
ففي إسناد هذا احلديث جاءت رواية فيها تصريح بالسماع بني راويني ومل يعرف الراوي عن 

أعين رواية أيب عثمان النهدي عن بالل رضي ! الصحايب بالتدليس، وهو معاصر له، وأدرك زمانه
وهذا ما صرح به ابن التركماين ! صال بينهمااهللا عنه؛ وظاهر ذلك يدل على حصول االت

أبوعثمان أسلم على عهد النيب عليه السالم ومسع مجعاً كثرياً : "رمحه اهللا حيث قال) هـ٧٤٥ت(
) قال(أو ) عن(صحابه عليه السالم، كعمر بن اخلطاب وغريه، فإذا روى عن بالل بلفظ أمن 

  .)٥(اهـ"هو املشهور عندهم فهو حممول على االتصال على ما
كالمه رمحة اهللا عليه هو األصل، لكن منعنا من البقاء عليه تصريح أيب حـامت باالنقطاع فيما : قلت

  !نقلته لك قبل قليل
وهنا يلفت الباحث النظر إىل أنه ال ينبغي اهلجوم على احلكم باتصال السند بني راويني رد ورود 

سيل وكتب اجلرح والتعديل وكتب العلل؛ فإن فيها التصريح بالسماع بينهما قبل النظر يف كتب املرا
                                      

عن أيب : "إمنا فيه" عن أيب عثمان عن بالل: " أي مل يأت فيه ما يشعر بسماع أيب عثمان من بالل، فليس فيه)١(
  ".صلى اهللا عليه وسلمعثمان أن بالالًً قال للنيب 

  .   وهذا هو املتقرر يف املصطلح! املدلس حممولة على السماعويف هذا دليل على أن العنعنة من غري   
  ).  ١/١١٦( علل احلديث البن أيب حامت )٢(
  ).  ٩٣٧( أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة، باب التأمني وراء اإلمام، حديث رقم )٣(
  ).  ٢/٢٦٣( فتح الباري )٤(
  ).  ٢/٢٣( اجلوهر النقي )٥(
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وقع له يف ظاهر السند حكم حبسبه  ا خيالف ماكشف مثل هذه الدقائق، فإن مل جيد فيها الباحث نص
  !على ما هو األصل

وكذلك عند ورود التصريح بالسماع بني راويني يف سند ما، مع ورود تنصيص من األئمة بعدم 
 أن ما وقع من التصريح بالسماع بني الراويني حمل نظر كبري، وتردد يف حصول السماع بينهما يعين

   )١(!قبوله إذ حيتمل أن يكون من باب القلب
  :فهذا احلديث قد وقع فيه القلب يف موضعني

  .يف السند يف صيغة الرواية بني أيب عثمان النهدي وبالل رضي اهللا عنه: األول 
، "تسبقين بآمني ال: " رواية احلديث أن بالالً هو الذي قاليف املنت حيث إن احملفوظ يف: الثاين

وقد أفردت دراسة "! التسبقين بآمني: "فقلبت يف هذه الرواية إىل أن الرسول هو الذي قال لبالل
  !خاصة لألحاديث املقلوبة أسأل اهللا التوفيق واإلعانة

فالن حييل :  مبعىن القلب، يقولونهذه اللفظة رأيتها يف كتب اجلرح والتعديل يطلقوا : ـ اإلحالة٢
  !احلديث إذا كان يقلبه

ابن املنكدر : أهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حنبل 
  .)٢("حييلون عليهما. ثابت عن أنس: وأهل البصرة يقولون. عن جابر

وليس كل ما يروى عنه من ": " األشقرحسني بن حسن"رمحه اهللا يف ترمجة ) هـ٣٦٥ت(وقال ابن عدي 
مجاعة من ضعفاء الكوفيني حييلون احلديث فيه اإلنكار يكون من قبله، ورمبا كان من قبل من يروي عنه ألن 

  .)٣("، على أن حسيناً هذا يف حديثه بعض ما فيهبالروايات على حسني األشقر
  .ق. حبيب بن أيب حبيب: ويف الرواة 

قدم علينا رجل  : قال. ليس بثقة: "رمحهم اهللا) هـ٢٤١ت(محد بن حنبل قال عبداهللا عن أبيه أ
كتب عنه كتاباً عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سامل والقاسم، فإذا )من خراسان: أحسبه قال(

                                      
، حتت احلديث ٢٥٩ـ٢/٣٥٧(هللا يراعي مثل ذلك انظر سلسلة األحاديث الضعيفة  وقد رأيت األلباين رمحه ا)١(

  ).  ٩٤٧رقم 
ووقع يف ذيب . يف ترمجة عبدالرمحن بن أيب املوال) ٤/١٦١٦(يف ترمجة ثابت البناين، ) ٢/٥٢٧( الكامل )٢(

  !، والصواب ما أثبته)حييلون(بدالً من ) حيملون) : (٦/٢٨٢(التهذيب 
  ).  ٢/٧٧٢( الكامل )٣(
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 على ابن أخي ابن أحاهلا: قال أيب. هي أحاديث ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران، عن قاسم، وسامل
  .)١("ا وسوء اًيرضاه، وأثىن عليه شر ان يكذب، ومل يكن أيب يوثقه والك: قال أيب. شهاب

  .ق.ت.د.حممد بن محيد الرازي: ويف الرواة 
كنا نتهم ابن ): "صالـح بن مـحمد األسدي الـحافظ) (هـ٢٩٣ت(قال صاحل جزرة 

 على كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها. محيد يف كل شيء، ما رأيت أجرأ على اهللا منه
  ". بعض

 علـى مهران، وما بلغه من حديث يحيـلهكان كل ما بلغه من حديث سفـيان : "وقال
 علـى عمرو بن أبـي قـيس، وما بلغه من حديث األعمش حييـله علـى يحيـلهمنصور 

  .  كل شيء كان حيدثنا ابن حميد كنا نتهمه فـيه: مثل هؤالء، وعلـى عنبسة، مث قال
كانت أحاديثه تزيد وما رأيت أحداً أجرأ علـى اهللا منه، كان يأخذ : ضع آخروقال فـي مو

) أحذق(ما رأيت أحداً : وقال فـي موضع آخر.  أحاديث الناس فـيقلب بعضها علـى بعضٍ
سلَـيـمان الشاذكونـي، ومـحمد بن حميد الرازي، كان حيفَظ : بـالكَذب من رجلَـني
  .)٢("ثه كل يوم يزِيدحديثه كله، وكان حدي

  .ق.حممد بن عمر بن واقد الواقدي األسلمي: ويف الرواة 
كان يقلب حديث يونس يغريه عن معمر ليس : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال حيىي بن معني 

  ".بثقة
 ،يعين أحاديث. شك يف الواقدي أنه كان يقلبهاأما : "قال عبداهللا بن أمحد مسعت أيب يقول

يونس عن :  حديث معمرحييل: يقول" أفعمياوان أنتما: "هان عن أم سلمة وذكر منها حديث نب
  .)٣("معمر

                                      
، التهذيب )١/٣٠٨(، الكاشف )١/١٨٩(، املتروكني )٢/٨١٨(، الكامل )١/٢٦٥(اروحني :  ترمجته يف)١(

  .٢١٨، التقريب ص)٢/١٨٠(
  . عرف مبراجعة كالم ابن عـدي يف الكاملوقع سقط من كالم ابن عدي يف ترمجته من التهذيب، ي: تنبيه   

، التهذيب ٢٢٧، الكشف احلثيث ص)٢/١٦٦(، الكاشف )٣/٥٤(املتروكني ، )٢/٣٠٣(اروحني :  ترمجته يف)٢(
  ). ٢/٤٧٠(، اجلامع ٨٣٩، التقريب ص)٩/١٢٧(

، )٣/٨٧(، املتروكني )٢/٢٩٠(، اروحني )٤/١٠٧(، ضعفاء العقيـلي )٢/٢٣٩(العلل ألمحد :  ترمجته يف)٣(
، ٨٨٢، التقريب ص)٩/٣٦٣(لتهذيب ، ا)٣/٦٦٢(،  امليزان )٢/٢٠٥(، الكاشف )٣/١٢٥٠(ذيب الكمال 

= 
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  !فاإلحالة فيما سبق مبعىن القلب
  !وقد تأيت اإلحالة مبعىن حتول العني أو حتويل املكتوب من ورقة إىل ورقة فيقع يف هذا التحويل القلب

 بن عبدالرمحن التميمي رمحه اهللا يف سليمان) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 
  .)١(اهـ"كان صحيح الكتاب إال أنه كان حيول فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقة: "الدمشقي

أن أصول كتبه كانت صحيحة ولكنه : يعين: "قال املعلمي رمحه اهللا معلقاً مبيناً معىن كلمة الفسوي
ك األجزاء، فقد يقع له خطأ عند التحويل كان ينـتقي منها أحاديث يكتبها يف أجزاء مث حيدث عن تل

  .)٢(اهـ"مث ذكر له حديثاً انقلب عليه... فيقع بعض األحاديث يف اجلزء خطأ فيحدث به
  !فهنا قلب يف حديث الراوي نتج عن التحويل

  .هو ذهاب حفظ الراوي، فإن ذهب بعضه فهو تغري : ـ االختالط٣
 حفظه وضبطه، وهنا يتداخل القلب مع التغري وقد يقع القلب من الراوي ملا خيتلط، أو يتغري

  !واالختالط
رمحه ) هـ١٩٨ت(قال ابن مهدي . ع.  جرير بن حازم بن عبداهللا بن شجاع األزدي:ويف الرواة

 منه يف حال أحد اختلط وكان له أوالد أصحاب حديث فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع: "اهللا
". صحيح الكتاب إال أنه رمبا وهم يف الشيء: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". ااختالطه شيئً

  ". رمبا وهم يف الشيء وهو صدوق: "وقال
رمحه ) هـ٣٠٧ت(قال الساجي ". تغري قبل موته بسنة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(حامت  قال أبو

: رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين ". صدوق حدث بأحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة: "اهللا
  .)٣("ثقة"

____________________  
= 

  ).٣/٥٧(اجلامع 
  ).  ٤/٢٠٨( التهذيب )١(
  .  ٤٣ تعليق املعلمي على الفوائد اموعة ص)٢(
، )٢/٦٩(، التهذيب )١/١٨٧(، ذيب الكمال )٢/٥٤٨(، الكامل )٢/٥٠٥(اجلرح والتعديل :  ترمجته يف)٣(

  ).١/١٢٦(، اجلامع ١١١الكواكب النريات ص
، ومل أجدها عند غريه، ووجدا من قول "تغري قبل موته بسنة: قال أبونعيم: "ع يف ترمجته يف التهذيبوق: تنبيه   

  . أيب حامت يف اجلرح والتعديل، وكذا نقلها يف ذيب الكمال، والكواكب النريات



  ١٣  

قال ابن معني . خت.٤.عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود الكويف املسعودي: ويف الرواة 
أحاديثه عن األعمش مقلوبة، وعن عبدامللك أيضاً، وأما عن أيب حصني : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(

) ـه٢٣٤ت(وقال ابن منري ". وعاصم فليس بشيء إمنا أحاديثه الصحاح عن القاسم وعن عون
أن من مسع منه : صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: "قال يف التقريب". ةثقة واختلط بأخر: "رمحه اهللا

  .)١("ببغداد فبعد االختالط
عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا بن عامر، الليثي من أهل املدينة، كنيته أبوعبدالعزيز   :ويف الرواة

كان ممن اختلط بأخرة، حىت كان يقلب األسانيد : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . ق. املدين
وهو ال يعلم ويرفع املراسيل من حيث ال يفهم فاستحق الترك، ورمبا أدخل بينه وبني الزهري حممد بن 

  .)٢("ضعيف واختلط بأخرة: "قال يف التقريب". عبدالعزيز
هـ ٢٠٧ت(موىل بين متيم :  قيلعبداهللا بن واقد احلراين أبوقتادة موىل بين عمار، وقد: ويف الرواة 

: فقلت. مل يكن به بأس: إن قوماً يتكلمون فيه؟ قال: قيل ألمحد: وقال عبداهللا بن أمحد). هـ٢١٠أو 
: فقلت! العله اختلط أما هو فكان ذكي: فقال! ةإنه مل يكن يفصل بني سفيان وحيىي بن أيب أنيس: يقولون

كان أبوقتادة : وقال!! افعظّم ذلك عنده جد! ان يكذبإن يعقـوب بن إمساعيل بن صبيح ذكر أنه ك
قد رأيته يشبه أصحاب احلديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كرب : وأثىن عليه وقال. يتحرى الصدق

كان أبوقتادة من عباد أهل اجلزيرة وقرائهم ممن غلب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . فاختلط
ن فكان حيدث على التوهم فريفع املناكري يف أخباره واملقلوبات فيما تقاعليه الصالح حىت غفل عن اإل

وإن اعترب مبا وافق الثقات من األحاديث معترب فلم أر . يروي عن الثقات، حىت ال جيوز االحتجاج خبربه
اهـ قال يف "بذلك بأساً من غري أن حيكم له أو عليه فيجرح العدل بروايته أو يعدل اروح مبوافقته

  .)٣("لعله كرب واختلط وكان يدلس: متروك، وكان أمحد يثين عليه، وقال: "لتقريبا
قال شعبة . ق.ت.د.خت.أبوعبدالرمحن الضيب: وقد قيل. عبيدة بن معتب أبوعبدالكرمي: ويف الرواة 

  ".أخربين عبيدة قبل أن يتغري: "رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(

                                      
  ).٢/٧٥(، اجلامع ٥٨٦، التقريب ص)٦/٢١٠(، التهذيب )١/٦٣٣(الكاشف :  ترمجته يف)١(
، التقريب )٥/٣٠١(، التهذيب )١/٥٧٠(، الكاشف )٤/١٤٧٣(، الكامل )٢/٨(اروحني :  يف ترمجته)٢(

  ). ١/٤٨٧(، اجلامع ٥٢٣ص
  ).٢/٤٠(، اجلامع ٥٥٥، التقريب ص)١/٦٠٥(، الكاشف )٢/٢٩(اروحني :  ترمجته يف)٣(

  .  ترمجته يف الكاشف غري حمررة:تنبيه   



  ١٤  

رمحه ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان ".  تغيرضعيف وكان قد: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
كان ممن اختلط بأخرة، حىت جعل حيدث باألشياء املقلوبة عن أقوام أئمة ومل يتميز حديثه : "اهللا

له يف  وما. ضعيف واختلط بأخرة: "قال يف التقريب". القدمي عن حديثه اجلديد فبطل االحتجاج به
  .)١("البخاري سوى موضع واحد يف األضاحي

. ٤م مقروناً، ).هـ١٤٣ت(أنس : واسم أيب سليم. ليث بن أيب سليم بن زنيم الليثي:  الرواة ويف
صابه اختالط فاضطرب حديثه، وإمنا تكلم أكان أحد العباد إال أنه : "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 

كان من : "اهللارمحه ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان ". فيه أهل العلم ذا، وإال فال نعلم أحداً ترك حديثه
 عمره حىت كان ال يدري ما حيدث به، فكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل آخر العباد ولكن اختلط يف

) هـ١٩٨ت(ويأيت عن الثقات مبا ليس ن حديثهم كل ذلك كان منه يف اختالطه، وتركه حيىي القطان 
قال يف )". هـ٢٣٣ت(وحيىي بن معني ) هـ٢٤١ت(وأمحد بن حنبل ) هـ١٩٨ت(وابن مهدي 

  .)٢("ا ومل يتميز حديثه فتركصدوق اختلط جد: "التقريب
م متابعة ). هـ١٤٤ أو٣ت(جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين من أهل الكوفة : ويف الرواة 

كان رديء احلفظ يقلب األسانيد ويرفع املراسيل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . ٤). مقروناً(
  .)٣("ليس بالقوي وقد تغير يف آخر عمره: "قال يف التقريب". بهال جيوز االحتجاج 

حممد بن جابر بن سيار اليمامي أبوعبداهللا السحيمي من بين حنيفة أصله من اليمامة : ويف الرواة 
ذهبت كتبه يف آخر عمره : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت . علق له ت. ق.د. انتقل إىل الكوفة

حيدث عنه مث تركه بعد وكان يروي أحاديث ) هـ١٩٨ت(وكان ابن مهدي . نوساء حفظه وكان يلق
صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلّط كثرياً وعمي فصار يلقن ورجحه : "قال يف التقريب". مناكري

  . )٤("على ابن هليعة) هـ٢٧٧ت(أبوحامت 
                                      

، اجلامع ٦٥٥، التقريب ص)٧/٨٦(، التهذيب )١/٦٩٤(اشف ، الك)٢/١٧٣(اروحني :  ترمجته يف)١(
)٢/١٧٥  .(  

، التقريب )٨/٤٦٥(، التهذيب )٢/١٥١(، الكاشف )٣/٢٩(، املتروكني )٢/٢٣١(اروحني :  ترمجته يف)٢(
  ).٢/٤١٣(، اجلامع ٨١٨ص

  .، وانظر كالم العوامة يف حتقيقه للتقريب"هـ١٣٨مات : "يف الكاشف : تنبيه   
، اجلامع ٩٢٠، التقريب ص)١٠/٣٩(، التهذيب )٢/٢٣٩(، الكاشف )٣/١٠(اروحني : ته يف ترمج)٣(

)٢/٤٣١.(  
، التقريب )٩/٨٨(التهذيب ) ٢/١٦١(، الكاشف )٣/٤٥(، املتروكني )٢/٢٧٠(اروحني :  ترمجته يف)٤(

= 



  ١٥  

رمحه ) هـ٣٦٥ت (قال ابن عدي. أبوعثمان الدراع.  حممد بن عثمان بن أيب سويد :ويف الرواة
حدث عن الثقات مامل يتابع عليه، وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديثه عن قوم رآهم : "اهللا

 وأرجو أنه ال كان أصيب بكتبه فكان يشبه عليه: "وقال".  عليه فيقر  بِهاألسانيدأو مل يرهم ويقلب 
  .)١(" فسمع منهعرفه يف أيامهأبوخليفة ألنه وأثىن عليه . يتعمد الكذب

قال أبوحامت . روح مطيع وأبو معاوية بن حيىي الصديف األطرابلسي كنيته أبو: ويف الرواة 
روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأا من . نكارإضعيف يف حديثه : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(

  ". وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكري كأا من حفظه. كتاب
تغير كان يشتري الكتب وحيدث ا مث . امنكر احلديث جد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

إسحاق بن سليمان :  فكان حيدث بالوهم فيما مسع من الزهري وغريه فجاء رواية الراوين عنهحفظه
 "شبه حديث الثقات زياد وغريه أشياء مستقيمة تبنويف رواية الشاميني عن اهلقل . وذويه كأا مقلوبة

)٢(.  
قال . يزيد بن ربيعة الرحيب الصنعاين من صنعاء دمشق، كنيته أبوكامل من أهل الشام: ويف الرواة 

شياء أفكان يروي كان شيخاً صدوقاً إال أنه اختلط يف آخر عمره : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ابن حبان 
 فهو معترب به لقدم صدقه قبل اختالطه من مقلوبة ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات

  .)٣("غري أن حيتج به
رمحه ) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم . ق.ت.يزيد بن زياد الشامي: يزيد بن أيب زياد، ويقال: ويف الرواة 

يزيد بن أيب زياد كان يذكر باحلفظ فلما كرب ساء حفظه فكان يقلب األسانيد ويزيد يف املتون و : "اهللا
  .)٤("ال مييز

____________________  
= 

  ).٢/٤٥٧(، اجلامع ٨٣١ص
  .  ملصادر األخرى ما أثبتهوهو خطأ مطبعي، ويف ا" بن يسار"حني ووقع يف ار: تنبيه  

  ). ٦/٢٣٠٥( الكامل )١(
، اجلامع ٩٥٧، التقريب ص)١٠/٢١٩(، التهذيب )٢/٢٧٧(، الكاشف )٣/٥(اروحني :  ترمجته يف)٢(

)٣/١٤٥.(  
  ). ٣/٣١٣(، اجلامع )٤/٤٢٢(، امليزان )٣/١٠٤(اروحني :  ترمجته يف)٣(
، التهذيب )١/٤٠٢(نصب الراية ) ٢/٣٨٢(، الكاشف )٤/٤٢٥(، امليزان )٧/٢٧٢٩(الكامل :  ترمجته يف)٤(

= 



  ١٦  

دفن يوسف بن : "قال صدقة). هـ١٩٥ت(يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين : يف الرواة و
". أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فال جييء به كما ينبغي فاضطرب يف حديثه روى عنه أبو األحوص

قال ابن ". كان قد دفن كتبه فكان ال جييء حبديثه كما ينبغي: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
يوسف هذا عندي من أهل الصدق إال أنه ملا عدم كتبه كان حيمل على : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(دي ع

  .)١("حفظه فيغلط ويشتبه عليه و ال يتعمد الكذب
 قد يقع من الراوي رواية احلديث مرة مقلوباً ومرة غري مقلوب، فهذا :ـ االختالف على الراوي ٤

فقد يقع القلب من الراوي ابتداء ويستمر عليه دون اختالف على الراوي، وليس هو بشرط فيه؛ 
  !اختالف عنه فيه

  :واالختالف على الراوي تشترك فيه أنواع من علوم احلديث وهي 

____________________  
= 

  . ١٨٠، معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى للبيهقي ص١٠٧٥، التقريب ص)١١/٣٢٨(
، )٤/٤٦٢(، امليزان )٧/٢٦١٤(، الكامل )٩/٢١٨(، اجلرح والتعديل )٨/٣٨٥(التاريخ الكبري :  ترمجته يف)١(

   ).٩/٤٠٧(، التهذيب )٦/٣١٧(اللسان 

  .الشاذ
  .املنكر

  .احملفوظ
  .املعروف

  .املضطرب

  .فحمصالْ
  .رفمحالْ

  .املقلوب
  .زيادة الثقة

  .املزيد يف متصل األسانيد
أن يدخل الراوي : يكون يف املنت وإما أن يكون يف السند؛ فاإلدراج يف املنتإما أن : ـ اإلدراج ٥

  !ليس من منت احلديث فيه دون بيان أو فصل ما



  ١٧  

املخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيري السياق أي سياق : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
وأما مدرج املنت فهو أن : وذكرها مث قال. اإلسناد فالواقع فيه ذلك التغيري هو مدرج اإلسناد وهو أقسام 

يقع يف املنت كالم ليس منه؛ فتارة يكون يف أوله وتارة يف أثنائه وتارة يف آخره وهو األكثر؛ ألنه يقع 
صلى  كالم النيب من دمج موقوف من كالم الصحابة أو من بعدهم مبرفوعببعطف مجلة على مجلة أو 

  . مدرج املنت من غري فصل فهذا هواهللا عليه وسلم
أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من . ويدرك اإلدراج بورود رواية مفصلة للقدر املدرج فيه

  .)١(اهـ!" يقول ذلكصلى اهللا عليه وسلمبعض األئمة املطلعني أو باستحالة كون النيب 
نده أو يتلقنه ويتداخل اإلدراج يف املنت مع املقلوب ملّا يدرج الراوي يف احلديث شيئاً من ع: قلت

  !فيقلبه، كما أدرج يزيد بن أيب زياد يف خرب رواه يف رفع اليدين يف الصالة مجلة  تلقنها فقلبت معناه
يزِيد بنِ حدثَنا محمد بن الصباحِ الْبزاز حدثَنا شرِيك عن : "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا افْتتح : الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن الْبراِءٍ عن عبد أَبِي زِياد
فَعلَاةَ رالص  هيأُذُن نإِلَى قَرِيبٍ م هيديودعلَا ي ٢("ثُم( .  

  !هذا حديث مقلوب
 وأما حديث الرباء بن عازب فـي ذلك فإنه انفرد: "ه اهللارمح) هـ٤٦٣ت(قال أبوعمر بن عبدالرب 

 يزيد بن أبـي زياد عن عبد الرمحن بن أبـي لـيلـى عن الرباء فرواه عنه الثقات الـحفاظ، به
شعبة والثوري وابن عيـينة وهشيم وخالد بن عبد اهللا الواسطي، لـم يذكر واحد منهم عنه : منهم

  .ا قاله فـيه عنه من ال حيتـج به علـى هؤالء، وإمن"مث ال يعود": فـيه قوله
  ". مث ال يعود: "وحكى ابن عيـينة عنه أنه حدثهم به قدميا، ولـيس فـيه

فنظرته فإذا ملـحق بـني سطرين، ذكره : مث ال يعود، قال: مث حدثهم به بعد ذلك، فذكر فـيه
  .أمحد بن حنبل والـحميدي عن ابن عيـينة وذكره أبو داود

                                      
  . ٩١ـ٩٠ص/  العتر/  نزهة النظر، شرح النخبة)١(
، وأبويعلى يف )٧٤٩(أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم ) ٢(

، وابن )٣٧، حتت رقم ١/٣٧٣(، واخلطيب يف كتابه الفصل للوصل )١٦٩٠، حتت رقم ٣/٢٤٨(مسنده 
  ).  ٢/٤٨ك فتح املال(عبدالرب يف التمهيد 



  ١٨  

الـمـحفوظ فـي حديث يزيد بن أبـي زياد، عن ابن أبـي لـيلـى، عن الرباء، : عمرقال أبو 
وقال بعضهم ". إذا افتتـح الصالة رفع يديه فـي أول مرة: "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".مرة واحدة: "فـيه
  .)١(اهـ"؛ فخطأ عند أهل الـحديث"مث ال يعود: "وأما قول من قال فـيه

 مدرج يف اخلرب من "مث مل يعد": اتفق احلفاظ على أن قوله: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت (قال ابن حجر
  .)٢(اهـ"قول يزيد بن أيب زياد

علم ـ وصف احلاكم رمحه اهللا يزيد بن أفهذا حديث وقع فيه إدراج قلب معناه، ولذلك  ـ واهللا 
  !أيب زياد بأنه يقلب احلديث

ن أيب زياد كان يذكر باحلفظ فلما كرب ساء حفظه يزيد ب: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
  .)٣(اهـ"فكان يقلب األسانيد ويزيد يف املتون و ال مييز

أن يدرج يف منت حديث : ومنها: "ومن صور تداخل القلب مع اإلدراج ما ذكره ابن الصالح يف قوله
  .بعض منت حديث آخر، خمالف لألول يف اإلسناد

أن رسول اهللا صلى اهللا : ، عن مالك، عن الزهري، عن أنسرواية سعيد بن أيب مرمي: مثاله
ال : (فقوله. احلديث..)) ال تباغضوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تنافسوا: ((عليه وسلم قال

أدرجه ابن أيب مرمي من منت حديث آخر، رواه مالك عن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب ) تنافسوا
  .)٤(اهـ"واهللا أعلم)).  حتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا،ال جتسسوا، وال: ((هريرة، فيه

انقلب على ابن أيب مرمي احلديث فأدرج يف حديث ما جاء يف حديث آخر، فهو مدرج : فهنا يقال: قلت
  !مقلوب

أن يدخل ما يرويه بسند مع ما يرويه بسند آخر، ويسوقهما بسند :  أما اإلدراج يف السند؛ فمن صوره 
إنه انقلب : إذ يقال عن احلديث اآلخر! رج املتنني بسند أحدمها، وهذه صورة مشتركة مع القلبفيد! واحد

  !عليه فساقه بسند احلديث اآلخر، فحصلت صورة القلب؛ فهو مدرج مقلوب

                                      
  ).  ٢/٥١فتح املالك ( التمهيد )١(
  ).  ١/٢٢١( التلخيص احلبري )٢(
، التهذيب )١/٤٠٢(، نصب الراية )٢/٣٨٢(، الكاشف )٤/٤٢٥(، امليزان )٧/٢٧٢٩(الكامل :  ترمجته يف)٣(

  . ١٨٠، معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى للبيهقي ص١٠٧٥، التقريب ص)١١/٣٢٨(
  .  ٨٨حلديث البن الصالح  علوم ا)٤(



  ١٩  

أن يكون منت احلديث عند : ومن أقسام املدرج: "رمحه اهللا) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 
نه، فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواه عنه على اإلسناد األول، الراوي له بإسناد، إال طرفاً م

  .وحيذف اإلسناد الثاين، ويروي مجيعه باإلسناد األول
: حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: مثاله

 الشتاء، فرآهم يرفعون أنه جاء يف: يف صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف آخره
رواية من روى عن عاصم بن كليب ذا اإلسناد صفة : والصواب. أيديهم من حتت الثياب

الصالة خاصة، وفصل ذكر رفع األيدي عنه، فرواه عن عاصم، عن عبد اجلبار بن وائل، عن 
  .)١(اهـ"بعض أهله، عن وائل بن حجر

ا بالتقدمي والتأخري وحنو ذلك فهذا تدليس إذا تعمد املدلس قلب اسم شيخه إم : ـ التدليس٦
  ! وهذا تداخل بني القلب والتدليس!الشيوخ، وهو من القلب

قلبوا امسه على مائة : "قال عبداهللا بن أمحد بن سوادة. ق.ت.حممد بن سعيد املصلوب: ويف الرواة 
د غيروا امسه على وق: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب . )٢(اهـ"اسم وزيادة، قد مجعتها يف كتاب

  .)٣(اهـ" لضعفهتدليساًوجوه ستراً له و
قال ابن أيب خيثمة عن ابن . ع.مروان بن معاوية أبوعبداهللا الفزاري الكويف نزيل مكة: ويف الرواة 

كان مروان يغير األمساء يعمي على الناس كان حيدث عن احلكم بن أيب : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(معني 
سألت حيىي بن معيـن عن حديث مروان بن معاوية : وقال الدوري".  احلكم بن ظهريخالد وإمنا هو

قال أبوعبيد مسعت أبا ". عن علي بن أيب الوليد قال هذا علي بن غزوان واهللا ما رأيت أحيل للتدليس منه
حدثين إبراهيم بن حصن، يعين أبا إسحاق : يقول. مروان بن معاوية يقلب األمساء: "داود يقول

وقيل . يعين يسقط ما بينهما. بكر بن عياش وحدثين أبوبكر بن فالن عن أيب صاحل، يعين أبا. فزاريال
ثقة عامل صاحب حديث، : "قال يف امليزان". إسحاق بن حيىي: ، فقالحلحلةمروان عن إسحاق بن : له

 أمساء ثقة حافظ وكان يدلس: "قال يف التقريب". لكن يروي عمن دب ودرج، فيستأىن يف شيوخه
  .)٤("الشيوخ

                                      
  .  ٨٧ علوم احلديث البن الصالح ص)١(
  ).  ٣/٥٦٣ (االعتدال ميزان )٢(
  ).  ٣/٥٦١( ميزان االعتدال )٣(
، )١٠/٩٦(، التهذيب )٢/٢٥٤(، الكاشف )٤/٩٣(، امليزان )١/٣٢٨(سؤاالت أيب عبيد أليب داود :  ترمجته يف)٤(

= 
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وقد مسى ابن عقدة قلب احلديث بأن يعطي سند هذا املنت ملنت اآلخر، وسند اآلخر ملنت األول مساه 
  !تدليساً

وعلي بن ) هـ٢٣٣ت(وحيىي بن معني ) هـ٢٤١ت(خرج أمحد بن حنبل : "عن ابن عقدة، قال
بن معيـن أربعة أحاديث فلما فرغوا  حيىي فدلّس عليهإىل الكوفة إىل أيب نـعيم ) هـ٢٣٤ت(املديين 

ا ـ علي: أما أمحد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا ـ يعين: رفس حيىي بن معيـن حىت أقلبه، مث قال
فكانت تلك الرفسة أحب إيلّ من كل : قال حيىي. مينعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك)١(فتحنيثه

  .)٢("شيء
مل يسمعه عن شيخه الذي مسع منه ورواه بصيغة توهم السماع وإذا سرق الراوي حديث غريه مما 

  !وهنا تداخل القلب مع التدليس أيضاً! عنه فهذا تدليس
روى عن هشيم وابن عييـنة وعنه .  محيد بن الربيع بن محيد بن مالـك اخلزاز الكويف:ويف الرواة 

  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني . حممد بن خملد ومجاعة
أنا ): "هـ٢٩٧ت( شيبة ابن أيبقال . رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وأحسن القول فيه أمحد بن حنبل 

كان : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". يدلسأعلم الناس حبميد بن الربيع، وهو ثقة لكنه شرِه 
". ئمة الناس غري حمفوظة عنهمأ، ويرفع أحاديث موقوفة، وروى أحاديث عن يسرق احلديث

تكلموا فيه بال : رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين ".  ا يف كل ما يرويههو ضعيف جد": وقال
  .)٣("ذاهب احلديث: عامة شيوخنا يقولون: "قال الربقاين رمحه اهللا. حجة

) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي . خالد بن غسان بن مالـك الدارمي، أبو عبس البصري: ويف الرواة 
 حديث أيب خليفة، فيحدث يسرقإنه : رة، وكان أهل البصرة يقولونكتبت عنه بالبص": رمحه اهللا

به عن شيوخه على أم ال ينكرون أليب عبس لقاء هؤالء املشايخ الذين حيدث عنهم، وحدث 

____________________  
= 

  . ٩٣٢التقريب ص
  !ن التحنث، واهللا أعلم لعله يعين عبادته، م)١(
، وتاريخ بغداد )١/٣٣(وساقها بسياق آخر يف اروحني ) ١/١٣٦( اجلامع ألخالق الراوي )٢(

  !  تداخل التلقني مع القلب: ، انظر)٣٥٤ـ١٢/٣٥٣(
  ). ١/٦١١(، امليزان )١/٢٣٨(، املتروكني )٢/٦٩٦(الكامل :  ترمجته يف)٣(
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متروك : "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين . "عن أبيه حبديثني باطلني وأبوه معروف ال بأس به
  .)١("حيدث مبا مل يسمع

الربيع بن صبيح السعدي أبوبكر ويقال أبوحفص البصري، موىل بين سعـد بن زيد : لرواة ويف ا
) هـ٣٠٣ت(والنسائي ) هـ٢٣٣ت(وابن معني ) هـ٢٣٠ت(قال ابن سعد . ق.ت. خت.مناة

كان الربيع ال ): "هـ٢٢٧ت(قال أبو الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي ". ضعيف: "رمحهم اهللا
 أن الربيع كان يقلب أمساء - واهللا اعلم -مراده : قلت".   أكثر تدليساً منهيدلس، وكان املبـارك

ظن تدليساً، وما هو بتدليس، وكان املبـارك يتحقق فيه وصف التدليس الرواة و أسانيد األحاديث في
  .أكثر من الربيع

ارك املب): "هـ٢٨٠ت(ويدل على نفي وصف التدليس عن الربيع، قول عثمان بن سعيد الدارمي 
مفهوم هذا أن : قلت". فيما مسع من احلسن، إال أنه رمبا دلّس] الربيع بن صبيح[عندي فوق ] بن فضالة[

قال عفان بن مسلم ! ويؤكده أنه وصف بالقلب وهو يتداخل مع التدليس! الربيع بن صبيح ال يدلس
  . )٢("أحاديثه كلها مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(

فظ الراوي ال كله لسبب ما، وهنا يتداخل القلب مع التغري فقد يقع هو ذهاب بعض ح : ـ التغري٧
  .عليهئاً القلب يف حديث الراوي بعد تغريه ال قبله، وذلك إذا كان التغري طار

  .وانظر بسط الكالم يف تداخل نوع االختالط مع املقلوب
اءة عليه، أو يف كتابه هو أن يدخل يف حديث الراوي ما ليس من حديثه إما عند القر : ـ التلقني٨

  .ه أويأذن بروايته عنهؤالذي يقر
فإن أطاعه على القلب عرف أنه غري حافظ وإن خالفه عرف أنه ؛فعل لقصد اختبار حفظ الراويي 

  !فعل قصداً لإلغرابوقد ي. )٣(ضابط

                                      
، اجلامع )١/٦٣٧(، امليزان )١/٢٤٩(، املتروكني )٣/٩١٥(كامل ، ال)١/٢٧٧(اروحني :  ترمجته يف)١(

)١/٢١١ .(  
، كما وقع تصحيف يف ترمجته من )الدارمي(، ويف سائر املصادر )الداري(وقع امسه يف اروحني  : تنبيه  

  ".أيب خليفة: "، ويف سائر املصادر "يسرق حديث أيب حذيفة: "املتروكني
، التهذيب )١/٣٩٢(، الكاشف )٢/٤١(، امليزان )٣/٩٩٢(، الكامل )١/٢٩٦(اروحني :  ترمجته يف)٢(

  . ٣٢٠، التقريب ص)٣/٢٤٧(
  ).  ٢/٨٦٦( النكت البن حجـر )٣(



  ٢٢  

إذا إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل فذاك بالء، و: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(عن حيىي بن سعيد القطان 
  .)١("ثبت على شيء واحد فذاك ليس به بأس

من قبل التلقني ترك حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم : "وقال احلميدي رمحه اهللا
وأما من عرف به قدمياً يف مجيع حديثه فال يقبل حديثه . ذلك التلقني حادثاً يف حفظه ال يعرف به قدمياً

  .)٢("ظه مما لقنو ال يؤمن أن يكون ما حف
  !والتلقني يتداخل مع املقلوب، إذ قد يقلب حديث الراوي أو بعضه ويلقنه ألحد الغرضني السابقني

ت ( وسأله حرمي بن عمارة ) مات بعد املائتني وقيل قبلها(عن ز بن أسد العمي : من ذلك 
كتبت حديث : "نه قالرمحه اهللا أ) هـ١٦٠ت(عن أبان بن أيب عياش؟ فذكر له عن شعبة ) هـ٢٠١

أنس عن احلسن وحديث احلسن عن أنس، فدفعتها إىل أبان بن أيب عياش، فقرأها علي ."يمرفقال ح :
  !" بئس ما صنع وهذا حيل؟

قلبت أحاديث على ثابت البناين فلم : "رمحه اهللا ) هـ١٦٧ت(عن محاد بن سلمة : ومن ذلك 
  .)٣("بتتنقلب، وقلبت على أبان بن أيب عياش فانقل

قدمت الكوفة وا ابن عجالن وا من : حدثين حيىي بن سعيد، قال: قال خلف بن سامل : ومن ذلك
مليح بن وكيع، وحفص بن غياث، وعبداهللا بن إدريس، ويوسف بن خالد السميت، : يطلب احلديث

  .نأيت ابن عجالن: فقلنا
كان عن  فقلبوا فجعلوا ما:  قال.نقلب على هذا الشيخ حديثه، ننظر تفهمه: فقال يوسف بن خالد

: بيه عن سعيد، مث جئنا إليه، لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقالأسعيد عن أبيه، وما كان عن 
  .ستحل، وجلست معهأال 

ودخل حفص، ويوسف بن خالد، ومليح، فسألوه، فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه 
ما سألتموين عن أيب فقد حدثين سعيد به، وما سألتموين : فقالأعد العرض فعرض عليه، : الشيخ فقال

ي ـإن كنت أردت شيين وعيب: عن سعيد فقد حدثين به أيب، مث أقبل على يوسف بن خالد، فقال

                                      
  .  ١٤٩ الكفاية ص)١(
واحلق ما ذكره !!فقد نقل عن ابن حزم خالف هذا التفصيل) ٢/٥٧٣(وانظر توجيه النظر . ١٤٩ الكفاية ص)٢(

  ! ىلاحلميدي إن شاء اهللا تعا
  ).  ١/١٣٦(اجلامع ألخالق الراوي وأدب السامع  ) ٣(
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ال : ابتالك اهللا يف دينك ودنياك، وأقبل على مليح، فقال: فسلبك اهللا االسالم، وأقبل على حفص، فقال
  !نفعك اهللا بعلمك

فمات مليح ومل ينتفع به، وابتلي حفص يف بدنه بالفاجل، وبالقضاء يف دينه، ومل ميت : ىيقال حي
  .)١("يوسف حىت ام بالزندقة

كنا عند أيب نعيم نسمع مع أمحد بن حنبل : "قال أمحد بن منصور الرمادي : ومن ذلك 
تبت فيها أحاديث فجاءنا يوماً حيىي ومعه ورقة قد ك: قال) هـ٢٣٣ت(وحيىي بن معني ) هـ٢٤١ت(

أعطه حبضرتنا : وأدخل خالهلا ما ليس من حديثه، وقال) الفضل بن دكني: يعين(من أحاديث أيب نعيم 
وكان أبـونعيم إذا قعد يف تيك األيام للتحديث كان أمحد على ميينه وحيىي على يساره فلما . حىت يقرأ

أما هذا :  إليها مث قال ـ وأشار إىل أمحد ـ خف الس ناولته الورقة، فنظر فيها كلها مث تأملين ونظر
فآدب من أن يفعل مثل هذا، وأما أنت فال تفعلن وليس هذا إال من عمل هذا، مث رفس حيىي رفسة رماه 

جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً، مثلك من : علي تعمل، فقام إليه حيىي وقبله، وقال: إىل أسفل السرير، قل
  .)٢(هـا"حيدث إمنا أردت أن أجربك

أن : مسعت عدة مشايخ حيكون: "رمحه اهللا حيث قال) هـ٣٦٥ت(ما ذكره ابن عدي : ومن ذلك 
 حديث مائةصحاب احلديث فاجتمعوا وعمدوا إىل أحممد بن إمساعيل البخـاري قدم بغداد فسمع به 

ر ودفعوا إىل فقلبوا متوا وأسانيدها وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخ

                                      
 العتدالايف ميزان ) هـ٧٤٨ت(، وذكرها الذهيب ٣٩٩ـ٣٩٨ أخرجها الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ص)١(

ومع كون ابن عجالن متوسطاً يف احلفظ فقد ورد ما يدل على جودة ذكائه فروى أبوحممد : وقال) ٣/٦٤٥(
وما ! فهذه احلكاية فيها نظر: "، وقال)٦/٣٢١(اهـ، وساقها يف سري أعالم النبالء "لقصةوذكر ا...الرامهرمزي 

ومليح ال يدرى من هو، ومل يكن لوكيع بن اجلراح ولد يطلب أيام ) شيخ الرامهرمزي: يعين(أعرف عبداهللا هذا 
  اهـ.."تنياملائابن عجالن، مث مل يكن ظهر هلم قلب األسانيد على الشيوخ، إمنا فعل هذا بعد 

كذا قال يرمحه اهللا، وقد اعتمد القصة هو نفسه يف امليزان كما رأيت، واعتمدها ابن حجـر يف النكت : قلت  
مل يكن ظهر هلم قلب األسانيد على الشيوخ، : "وقوله). ٢/٣٢٣(، والسخاوي يف فتح املغيث )٨٧٢ـ٢/٨٧١(

قد استعملوه، ) هـ١٦٧ت(ومحاد بن زيد ) هـ١٦٠ت(، ال يطابق الواقع فهذا شعبة "املائتنيإمنا فعل هذا بعد 
  !فسبحان اهللا! مث التلقني قدمي وصورته صورة القلب

، والنكت )٨/٢٧٤(، وانظر ذيب التهذيب )٣٥٤ـ١٢/٣٥٣(، وبنحوها يف تاريخ بغداد )١/٣٣( اروحني )٢(
، انظر تداخل )١/١٣٦(مع ، وساقها بسياق آخر اخلطيب يف اجلا)١/٣٢٣(، فتح املغيث )٢/٨٦٦(البن حـجر 

  !  التدليس مع القلب
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عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا الس أن يلقوا ذلك على البخـاري 
وأخذوا املوعد للمجلس، فحضر الس مجاعة أصحاب احلديث من الغرباء من أهل خراسان وغريها 

حديث من تلك ومن البغداديني فلما أطمأن الس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن 
فما زال يلقي عليه واحداً بعد ! ال أعرفه: فسأله عن اآلخر فقال! ال أعرفه: فقال البخاري. األحاديث

  !ال أعرفه: واحد حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول
ومن كان منهم غري ! الرجل فهم: فكان الفهماء ممن حضر الس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون

  !ـاري بالعجز والتقصري وقلة الفهمذلك يقضي على البخ
ال : مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة فقال البخـاري

فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد ! ال أعرفه: فسأله عن آخر فقال! ال أعرفه: فقال: فسأله عن آخر! أعرفه
  !هال أعرف: آخر حىت فرغ من عشرته والبخـاري يقول

مث انتدب إليه الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، والبخـاري ال 
  !ال أعرفه: يزيدهم على 

أما حديثك األول فهو كذا : فلما علم البخـاري أم قد فرغوا التفت إىل األول منهم فقال
ىت أتى متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده، وحديثك الثاين فهو كذا والثالث والرابع على الوالء ح

سانيدها وأسانيدها إىل أوكل إسناد إىل متنه، وفعل باآلخر مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل 
  .  )١(!"فأقر له الناس باحلفظ وأذعنوا له بالفضل! متوا

                                      
  ).١٢/٤٠٨(، سري أعالم النبالء )٢/٢٠( تاريخ بغداد )١(

رأيت بعض إخواننا يذهب إىل تضعيف هذه القصة بسبب جهالة مشايخ ابن عدي، وعندي أن هذا  : تنبيه  
  :التضعيف غري مستقيم لألمور التالية

م عدد و ال يضر جهالة شيوخ ابن عـدي فيها، فإ): "١/٣٢١(يث ـ قال السخاوي رمحه اهللا يف فتح املغ  
  .اهـ"ينجرب م جهالتهم

ها ألنه يف احلفظ مبكان، وشهد له ئـ وألنه ال يتعجب من حفظ البخـاري هلا وتيقظه لتمييز صواا من خط  
  !هذا اجلانب شيئاًبذلك، ومبا هو أكثر منه، فهذا أمر متواتر معروف عنه رمحه اهللا، فلم تزد القصة يف 

إا مما استفاض استفاضة تغين عن رواية اآلحاد، وذلك ـ يف مثل : ـ أن يف أمثال هذه القصة يقول أهل العلم  
!فهماهذا ـ أثبت وأقوى مما رواه العدل الواحد، وقد تلقى العلماء هذه القصة بالقبول دون نكري منهم، فَ
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انتخبت :  املزي، فقال لهاهلادي إىل أتى صاحبنا ابن عبد: ما حكاه العماد بن كثري قال: ومن ذلك 
 أتى أريد قراءا عليك، فقرأ احلديث األول وكان الشيخ متكئاً فجلس، فلمامن روايتك أربعني حديثاً 

  ! ما هو أنا ذاك البخاري:على الثاين تبسم، وقال
  .)١("فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل منت إىل سنده:  كثري ابنقال 

اوي شيئاً فيدرجه يف اخلرب فينقلب معناه، كما وقع ليزيد بن أيب زياد يف خرب أن يلقن الر: ومن ذلك 
  )!اإلدراج(رواه يف رفع اليدين انظر مصطلح 

مساء خمصوصة أو نوع أ وصفوا بالقلب يف رواة خمصوصني أو أحاديث خمصوصة أو رواةـ ٩
ينني، أو يف أحاديث هناك رواة وصفوا بالقلب يف روايات معينة عن شيوخ مع: معيـن من القلب

مساء خمصوصة أو نوع معيـن من القلب نص على ذلك أهل العلم، وهؤالء يدخلون أخمصوصة، أو 
  :حتت نوع االختالط، والتغري، ولكين أفردم هنا ألمهية متيزهم، ومن هؤالء

روي ي: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . بن أخي عبدالرزاقاـ إبراهيم بن عبداهللا بن مهام ١
  .)٢(" الكثرية اليت ال جيوز االحتجاج ملن يرويها لكثرااملقلوباتعن عبدالـرزاق 

قال املسندي عن سفيان . ق. إبراهيم بن مسلـم اهلجري أبو إسحاق العبدي من أهل الكوفة ـ ٢
أتيت : "وقال عبدالرمحن بن بشر عن سفيان بن عيينة". إنه كان يضعفه) : "هـ١٩٨ت(ابن عيينة 

هذا عن عبداهللا وهذا : وأصلحت له كتابه؛ قلت! يم اهلجري، فدفع إيلّ عامة كتبه، فرمحت الشيخإبراه
وإبراهيم اهلجري هذا حدث : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". ، وهذا عن عمر�عن النيب 

يته عن أيب عنه شـعبة والثوري وغريمها، وأحاديثه عامتها مستقيمة املعىن، وإمنا أنكروا عليه كثرة روا
القصة : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر ". األحوص عن عبداهللا وهو عندي ممن يكتب حديثه

املتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ ألنه إمنا عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن 
  .)٣("�عيينة ذكر أنه ميز حديث عبداهللا من حديث النيب 

                                      
ن كثري، احلافظ ابن اجلزري يف نظم اهلداية وذكرها السخاوي يف الغاية شرح  أشار إىل هذه القصة تلميذ احلافظ اب)١(

  ). ١/٣٢٢(، ويف فتح املغيث )١/٣٤٠(اهلداية 
  ).  ١/٧٣(، اللسان )١/٤٢(، امليزان )١/٤١(، املتروكني )١/٢٧(، الكامل )١/١١٨(اروحني :  ترمجته يف )٢(
، التقريب )١/١٦٦(، التهذيب )١/٢٢٥(، الكاشف )١/٢١٤(مل ، الكا)١٠٢، ١/٩٩(اروحني :  ترمجته يف )٣(

  .  ١١٦ص
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ليس : رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني . ع.  عبداهللا بن شجاع األزديـ جرير بن حازم بن٣
. هو عن قتادة، ضعيف. ليس بشيء: فقال. حيدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكري: فقيل له. به بأس

قال ابن ". صدوق حدث بأحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي 
وقد حدث عنه أيوب السختياين والليث بن سـعد وله أحاديث كثرية : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(عدي 

عن مشاخيه، وهو مستقيم احلديث، صاحل فيه، إال روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء ال يرويها 
  .)١("غريه

قال أمحد بن حنبل . ق. خد. لقب) جويرب. (ـ جويرب بن سعيد األزدي، أبوالقاسم البلخي٤
  . )٢(" فهو منكر�كان عن الضحاك فهو أيسر، وما كان يسند عن النيب  ما: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(

قال ابن عدي . ق.ت.  ـ احلسن بن أيب جعفر اجلُفري من أهل البصرة، واسم أبيه عجالن٥
احلسن بن أيب جعفر له أحاديث صاحلة وهو يروي الغرائب عن حممد : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(

  . )٣("بن جحادة
مل أر له أنكر من حديث : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي . احلسن بن زريق الطهويـ  ٦

وسائر أحاديثه ! ابن عيينـة عن الزهري عن أنس، الذي ذكرته فال أدري وهم فيه، أو أخطأ أو تعمد
  .)٤("رواه مستقيمة مقدار ما

 عبدالرمحن بن كان يقلب اسم: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . ـ خالد بن يزيد٧
عبدالرمحن بن عبداهللا بن حجرية عن أبيه، وإمنا هو عبداهللا بن : حجرية األكرب أبو عبداهللا فيقول

  .)٥("عبدالرمحن بن حجرية عن أبيه
                                      

، )٢/٦٩(، التهذيب )١/١٨٧(، ذيب الكمال )٢/٥٤٨(، الكامل )٢/٥٠٥(اجلرح والتعديل :  ترمجته يف)١(
  ).١/١٢٦(، اجلامع ١١١الكواكب النريات ص

، ومل أجدها عند غريه، ووجدا من قول "سنةتغري قبل موته ب: قال أبونعيم: "وقع يف ترمجته يف التهذيب: تنبيه   
  . أيب حامت يف اجلرح والتعديل، وكذا نقلها يف ذيب الكمال، والكواكب النريات

، اجلامع ٢٠٥، التقريب ص)٢/١٢٣(التهذيب ) ١/٢٩٨(، الكاشف )١/٢١٧(اروحني :  ترمجته يف)٢(
)١/١٣٧ .(  

، التقريب )١/٣٢٢(، الكاشف )١/١٩٩(، املتروكني )٢/٧١٧(، الكامل )١/٢٣٧(اروحني :  ترمجته يف)٣(
  ). ١/١٦١(، اجلامع )٢/٢٠٦(، التهذيب ٢٣٥ص

  ). ٢/٧٤٨(، الكامل )١/٢٤٠(اروحني :  ترمجته يف)٤(
  . ١١٩ بنحوه يف مشاهري علماء األمصار ص)٥(
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) هـ٢٣٣ت(قال حيىي بن معني . ٤.م. ـ زيد بن احلباب بن الريان أبواحلسني، العكْلي، كويف٨
رمحه ) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". ن سفيان الثـوري مقلوبةأحاديث زيد بن احلباب ع: "رمحه اهللا

. زيد بن احلباب له حديث كثري وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن ال يشك يف صدقه: "اهللا
والذي قاله ابن معيـن أن أحاديثه عن الثـوري مقلوبة إمنا له عن الثـوري أحاديث تشبه بعض 

يرفعه و ال يرفعه، والباقي عن الثـوري وعن تلك األحاديث، يستغرب بذلك اإلسناد وبعضه 
  . )١(" يف حديث الثوريئصدوق خيط: "قال يف التقريب". غري الثـوري مستقيمة كلها

  :ومن هؤالء أيضاً

                                      
، التقريب )٣/٤٠٣(، التهذيب )١/٤١٥(، الكاشف )٣/١٠٠(امليزان ) ٣/١٠٦٥(الكامل :  ترمجته يف)١(

  . ٣٥١ص

  أمحد بن احلسن بن أبان
  .زيد بن احلباب

  .سعيد بن داود الزنربي
  .سفيان بن حسني السلمي

  .سليمان بن عبدالرمحن التميمي
  .جاجشـعبة بن احل

  .صاحل بن أيب األخضر
  .عاصم بن هالل

  .عبدالرمحن بن بديل
  .عبدالرمحن بن عبداهللا بن عمر

  .عبدالرمحن بن أيب املوال
  .عبدالرمحن بن زيد العمي

  .عبدالـرزاق بن عمر الدمشقي
  .عبداهللا بن عبدالعزيز الليثي

  .عبداهللا بن حممد بن ربيعة املقدمي

  .عبيداهللا بن أيب محيد اهلذيل
  .ثمان بن معاذ بن أيب مسلمع

  .عمر بن إمساعيل بن جمالد الكويف
  .عمرو بن شعيب
  .عنبسة بن مهران

  .القاسم بن عبداهللا بن عمر
  .قدامة بن حممد

  .حممد بن عقيل بن خويلد
  .حممد بن حمصن العكاشي

  .حممد بن مصعب بن صدقة
  .مصعب بن سالم
  .معدي بن سليمان

  .نائل بن جنيح
  .هشام بن زياد

  .ىي بن سعيد القرشيحي
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  .حيىي بن صاحل األيلي
  .حيىي بن حممد بن قيس

  .حيىي بن ميمون
  .يزيد بن عبدامللك

، وهللا )١(وقد أفردت الرواة املوصوفني بقلب احلديث أو سرقته مبعجم ترمجت فيه هلم تراجم خمتصرة
  !احلمد واملنة

ب، إذ قد يتوهم وقع القلب يف هذا النوع يتداخل مع املقلو : ـ رواية األكابر عن األصاغر١٠
  .السند الذي وقعت فيه هذه الصورة، أعين رواية األكابر عن األصاغر

 اهلممهو نوع مهم تدعو لفعله : " كالمه عن هذا النوععندرمحه اهللا ) هـ٨٠٢ت(قال السخاوي 
  .نهال يكون الرجل حمدثاً حىت يأخذ عمن فوقه ومثله ودو: العلية واألنفس الزكية، ولذا قيل

: اخلوف من ظن االنقالب يف السند مع ما فيه من العمل بقوله صلى اهللا عليه وسلم: وفائدة ضبطه
ومن الفائدة فيه أال يتوهم كون املروي عنه : شار ابن الصالح بقولهأوإىل ذلك )٢("أنزلوا الناس منازهلم"

  .)١(اهـ"تهمانظراً إىل أن األغلب كون املروي عنه كذلك فتجهل بذلك مرتل أكرب وأفضل

                                      
  !ترمجة] ثلثمائة:لعل الصواب[ وبلغت التراجم فيه أربعاً وسبعني وثالمثئة)١(
  .حديث ضعيف )٢(

،  كما أن مقدمة ..."وقد ذكر عن عائشة: "واحلديث علّقه مسـلم  يف مقدمة صحيحه، بصيغة التمريض، فقال  
ازهلم حديث ـــــباب يف ترتيل الناس منصحيحه ليست على شرطه، وأخرجه أبـوداود يف كتاب األدب 

، ١٧١، وأبو الشيخ يف كتاب األمثال ص)٤٨٢٦، حديث رقم ٨/٢٤٦(، وأبويعلى يف مسنده )٤٨٤٢(رقم 
، وأخرجه يف املستخرج على )٢٧٧٢، حتت رقم ٢/٤٧٧تقريب البغية (،  وأبونعيم يف احللية )٢٤١(حتت رقم 

، )٣٢٢(، حتت رقم ١٩٤البيهقي يف كتاب اآلداب له ص، وأخرجه )٥٧، حتت رقم ١/٨٩(صحيح مسـلم 
 وابن أَبِي خلَف عيلَاإِسمحدثَنا حيىي بن : "مجيعهم من طريق حيىي بن ميان عن سفيان، وسياقه كما عند أيب داود

 نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح نانَ عفْيس نع مهربأَخ انمالْي نى بيحلٌ أَنَّ يائا سبِه رةَ مشائبِيبٍ أَنَّ عنِ أَبِي شب ونميم نع
 لَّى للَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر فَقَالَت كي ذَلا فيلَ لَهفَأَكَلَ فَق هتدئَةٌ فَأَقْعيهو ابيث هلَيلٌ عجا ربِه رمةً ورسك هطَتفَأَع

  ".نزِلُوا الناس منازِلَهمعلَيه وسلَّم أَ
وحديثُ يحيى مختصر قَالَ أَبو داود ميمونٌ لَم يدرِك : "رمحه اهللا عقب إخراجه) هـ٢٧٥ت(قَالَ أَبو داود 

غريب من حديث الثـوري ): "٤/٣٧٩(رمحه اهللا يف احللية ) هـ٤٣٠ت(اهـ وقال أبونعيم األصبهاين "عائشةَ
  .اهـ" بن ميانحيىين حبيب، تفرد به ع
، من طريق حيىي بن ميان عن سفيان عن أسامة بن زيد )٣٢٣(، حتت رقم ١٩٤وأخرجه البيهقي يف اآلداب ص  

فكأن حيىي بن ميان رواه : "، وقال البيهقي عقبه..."عن عمر بن خمراق، قال مر على عائشة رضي اهللا عنها رجل 
  .اهـ"على الوجهني مجيعاً

= 
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  .والقلب على هذا الوجه من صور القلب اإلسنادي بإبدال راوٍ بآخر يف السند: قلت

____________________  
= 

اهـ، وقد أورده ابن الكيال " كثرياً وقد تغريئصدوق عابد خيط: "١٠٧٠ قال يف التقريب ص،حيىي بن ميان: تقل  
حدث عن : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(، ومل يتميز ضبطه، بل قال أمحد بن حنبل ٤٣٦يف الكواكب النريات ص

  !، وروايته هنا عن سفيان الثوري..."بعجائب) هـ١٦١ت(الثوري 
  : ث عللفللحديث ثال  
رمحه اهللا كما يف ) هـ٢٧٧ت(ـ االنقطاع بني ميمون وعائشة كما قال أبـوداود رمحه اهللا، وقاله أبوحامت   

  .١٦٧كتاب املراسيل البنه ص
خاصة وأنه تفرد باحلديث عن ! ـ اخللل الواقع يف رواية حيىي بن ميان عن سفيان ويخشى أن يكون هذا منها  

  .رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(صبهاين الثـوري كما قال أبونعيم األ
  .لبيهقياشار إليه أـ اضطراب حيىي بن ميان يف روايته للحديث كما   
، فعنعنته ال ٣٢٩ ذكر ذلك العراقي يف التقييد واإليضاح ص،ـ وعلّة رابعة وهي تدليس ميمون بن أيب شبيب  
قبل، ولو ثبتت معاصرته للسيدة عائشة رضي اهللا عنها ت !  
  .هي حبيب بن أيب ثابت كثري اإلرسال والتدليس، وقد عنعنو: وعلة خامسة   
ويف الطريق الثاين الذي أخرجه البيهقي من طريق أسامة بن زيد عن عمر بن خمراق عن عائشة علة أخرى وهي ما   

عمر بن خمراق روى عن رجل عن عائشة، روى عنه ): "٦/١٣٥(أشار إليه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 
. تباع التابعنيأ، وعده يف )٧/١٨١(اهـ وكذا قال ابن حبـان يف الثقات "يد مسعت أيب يقول ذلكأسامة بن ز

. علمأوعلى هذا فال يصح إسناده واهللا : "٣٣٠قال العراقي يف التقييد واإليضاح ص! فروايته عن عائشة منقطعة
ن له إال وجه واحد، كما قال وحيتمل أن الرجل الذي أمه عمر بن خمراق هو ميمون بن أيب شبيب فال يكو

  !   هذا إذا سلم من اضطراب حيىي بن ميان: اهـ قلت"البزار
  ).١٨٩٤(وقد ضعف هذا احلديث األلباين رمحه اهللا يف سلسلة األحاديث الضعيفة، حتت رقم   
: قالت صحت الرواية عن عائشة أا : "، هذا احلديث قائال٤٩ًعلق احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص : تنبيه  

ويبدو أن ابن الصالح تابعه على هذا التصحيح، فقد قال يف علوم ". أمرنا رسول اهللا أن نرتل الناس منازهلم"
وقد تعقبه العراقي رمحه اهللا يف التقييد ..". وقد صح عن عائشة: "٣٢٨ص) مع التقييد واإليضاح(احلديث 

اهـ يف حبث ماتع كثري ..."ة فيه نظرجزم املصنف بصحة حديث عائش: " على ذلك فقال٣٢٨واإليضاح ص
فإن استقل الطريق الثاين فإن احلديث يتقوى به، وقد حسن السخاوي يف املقاصد ! الفوائد فانظره غري مأمور

  !لكن مل يتبني يل ذلك، فاحلديث يبقى على حاله واهللا أعلم!  احلديث لغريه١٧٩احلسنة ص
  ).  ٤/١٦٤( فتح املغيث )١(
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إليه  يشترط يف الراوي إذا روى باملعىن أن يكون عاملاً مبا حييل املعاين  :ـ رواية احلديث باملعىن ١١
  !من األلفاظ

  .فإذا مل يضبط ذلك فإنه يقع يف قلب معاين احلديث
ما الغفلة اليت يرد ا حديث الرضا الذي ال يعرف : "بن الزبري احلميدي رمحه اهللاقال عبداهللا 

هو أن يكون يف كتابه غلط فيقال له يف ذلك فيترك ما يف كتابه وحيدث مبا قالوا أو يغريه : يكذب؟ قلت
يعقل  ال يقلب املعىن أو يصحف ذلك تصحيفاً فاحشاً ،يف كتابه بقوهلم، ال يعقل فرق ما بني ذلك

  .)١("ذلك، فيكّف عنه
  !وهذا يتداخل مع قلب املنت

هي أن يكون للحديث سند على غري الرواية املشهورة للراوي كأن  : ـ الرواية على اجلادة١٢
يكون احلديث من رواية مـالك عن سامل عن ابن عمر، فيقلبه الراوي ويرويه على الرواية املشهورة 

  !بن عمرمـالك عن نافع عن ا:  فيجعلهملالك
  !وقد يقع مثله يف رواية األكابر عن األصاغر، فينقلب على الراوي على اجلادة

رمحه اهللا ) هـ٨٥٢ت(شار إىل ذلك التداخل بني املقلوب والرواية على اجلادة احلافظ ابن حجر أو
عن  )٢(وقد كان بعض القدماء يبالغ يف عيب من وقع له ذلك، فروينا يف مسند اإلمام أمحد: "حيث قال

عن عبيداهللا بن عمر ) هـ١٦١ت(حدث سفيان الثوري : أنه قال) هـ١٩٨ت(حيىي بن سعيد القطان 
تعست يا أبا : ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس فقلت له:  أنه قال�عن نافع عن ابن عمر عن النيب 

 أيب اجلراح حدثين عبيداهللا بن عمر عن نافع عن سامل عن: كيف هو؟ قلت: فقال) عثرت: أي(عبداهللا 
  .صدقت:  فقال�عن أم حبيبة عن النيب 

وتواضعه وإنصافه، وعلى قوة حافظة ) هـ١٦١ت(وقد اشتمل هذا اخلرب على عظم دين الثوري 
سلك وجرأته على شيخه حىت خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث ) هـ١٩٨ت(تلميذه القطان 

الذي يسلك غريها إذا كان ضابطاً  ألن جلّ رواية نافع هي عن ابن عمر، فكان قول اجلادة
  .)٣(اهـ"أرجح

  !فالرواية املرجوحة هي املقلوبة، وهذا هو الشذوذ، ومقابلها احملفوظ: قلت 

                                      
    .١٤٨ الكفاية ص)١(
)٦/٤٢٦ ()٢  .(  
  ."انتهى مع زيادة وحذف: "، وقال عقبه) ٣٢٨ـ١/٣٢٧( نقله يف فتح املغيث )٣(
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كل مقلوب ال خيرج عن كونه معلالً أو : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر  : ـ الشاذ١٣
رفة من يوافق ممن خيالف فصار املقلوب ا، ألنه إمنا يظهر أمره جبمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعشاذ

  .)١(اهـ"علمأأخص من املعلل والشاذ، واهللا 
فهذا حمل تداخل بني الشاذ واملقلوب، إذ خمالفة الراوي لغريه من الرواة ممن هم أرجح منه يعد : قلت 

ة واحملفوظ وروايته مرجوح! من الشذوذ، والراوي ملّا يقلب احلديث تقع روايته على هذه اهليئة فهو شاذ
  .رواية الثقات غريه

  !ية على اجلادةاوقد تقع صورة الشاذ على هيئة الرو
  !املعلل: وانظر 

وذلك أن قلب احلديث قد يقع بقصد اإلغراب وهذا تداخل  : )األحاديث الغرائب(ـ الغريب ١٤
  !بني املقلوب والغريب

الطبقة الثانية من اروحني : "رمحه اهللا، حينما تكلم يف طبقات اروحني) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
 إىل أحاديث مشهورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسانيد معروفة ووضعوا إليها تلك عمدواقوم 

  .)٢(اهـ"لتستغرب تلك األسانيداألسانيد فركبوها عليها 
 هو حنو حديث مشهور عن سامل: "رمحه اهللا يف كالمه عن املقلوب) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 

  .)٣(اهـ"ليصري بذلك غريباً مرغوباً فيهجعل عن نافع 
ورمبا يقصد بقلب السند كله اإلغراب أيضاً إذ ال احنصار : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 

  .)٤(اهـ"له يف الراوي الواحد، كما أنه قد يقصد االمتحان بقلب راوٍ واحد
عروفني مبا ال يعرف يف حديثهم تعلم بضعف وكثرة وقوع األحاديث الغريبة يف حديث الراوي عن امل

  !ضبطه وخفته
؟ عنهمن الذي تترك الرواية : قلت لشعبة: "رمحه اهللا قال) هـ١٩٨ت(عن عبدالرمحن بن مهدي 

  .)٥ (اهـ"إذا أكثر عن املعروفني من الرواية ما ال يعرف: قال

                                      
  ).  ٢/٨٧٤( النكت البن حجـر )١(
  .  ٥٩ املدخل إىل كتاب اإلكليل ص)٢(
  .  ٩١ علوم احلديث ص)٣(
  ).  ١/٣٢٢( فتح املغيث )٤(
  !  بلفظ أمت من هذا١٤٥ صوساقه يف الكفاية. ١٤٢، الكفاية ص)١/٧٤(اروحني ) ٥(
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ث باملناكري عن املشاهري تومهت أن بقية ال حيد: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حنبل 
  .)١("فعلمت من أين أيت

رمحه اهللا، قلب احلديث وسرقته طلباً لإلغراب بالنقل لكون ) هـ٩٠٢ت(وملّا ذكر السخاوي 
  .)٢(اهـ"وللخوف من هذه اآلفة كره أهل احلديث تتبع الغرائب: "املشهور خالفه، قال

ديث الغرائب اليت ال يعمل ا و ال شر احل: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل : من ذلك
  .)٣("يعتمد عليها

ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب احلديث، فإين أعرف : "قال زهري بن معاوية لعيسى بن يونس
  .)٤(..."رجالً كان يصلي يف اليوم مائيت ركعة، ما أفسده عند الناس إال رواية غريب احلديث

  :ائب إمنا تضر الراوي يف أحد حالنيوكثرة الغر: "قال املعلمي رمحه اهللا
  .أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة: األوىل 
  .أن يكون مع كثرة غرائبه غري معروف بكثرة الطلب: الثانية 

  .ففي احلال األوىل تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها
ين له هذه الغرائب الكثرية مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة احلديث كما قال من أ: ويف احلال الثانية يقال

  .)٥(اهـ"."ضعفنا طلباً وأكثرنا غرائبأكان : "يف أيب هاشم الرفاعي) هـ٢٣٤ت(ابن منري 
 حممد بن يزيد بن حممد بن كثري العجــلي أبوهشام الرفاعي  :يف الرواة :قلت 

وروى أبوحـامت ". كان أبوهشام يسرق احلديث: "اهللاقال ابن منيـر رمحه . ق.ت.م).هـ٢٤٨ت(
  .)٦("أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب: "عن ابن منيـر قال

قال الذهيب . م.خ.عبدالواحد بن زياد أبوبشر العبدي البصري، أحد املشاهري: ويف الرواة 
قال حيىي بن ! احتجا به يف الصحيحني وجتنبا تلك املناكري اليت نقمت عليه: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(

ما رأيته يطلب حديثاً بالبصرة و ال بالكوفة قط، وكنت أجلس : رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(سعيد القطان 
                                      

  ).  ٧٤ـ١/٧٣( اروحني )١(
  ).١/٣٢٠( فتح املغيث )٢(
  . ١٤١ الكفاية ص)٣(
  .١٤٣ـ١٤٢ الكفاية ص)٤(
  ).  ١/٩٩( التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من أباطيل )٥(
تهذيب ، ال)٢/٢٣١(، الكاشف )٤/٦٨(، امليزان )٣/٣٧٥(، تاريخ بغداد )٦/٢٢٧٧(الكامل :  ترمجته يف)٦(

  . ٩٠٩، التقريب ص)٩/٥٢٦(
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مسعت : قال الفالس. ذاكره حديث األعمش ال يعرف منه حرفاًأعلى بابه يوم اجلمعة بعد الصالة 
 حدثنا األعمش حدثنا :عمد عبدالواحد إىل أحاديث كان يرسلها األعمش فوصلها يقول: أباداود قال

يف حديثه عن األعمش . ثقة: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر . )١(اهـ"جماهد يف كذا وكذا
كذا قال رمحه اهللا، فأطلق وجود املقال يف حديثه عن األعمش، مع أن : قلت . )٢(اهـ"وحده مقال

، وانفرد )٣(ألعمشرمحهما اهللا قد أخرجا روايته عن ا) هـ٢٦١ت(ومسلماً ) هـ٢٥٦ت(البخاري 
كما انفرد مسـلم باإلخراج له عن . )٤(البخـاري باإلخراج له من روايته عن األعمش عن أيب صاحل

هذا غري قادح، : "وقد قال ابن حجــر نفسه رمحه اهللا، متعقباً كلمة القطان. )٥(األعمش عن جماهد
احد، وتدخل فيها مروياته وهذا اجلواب شامل لكل مرويات عبدالو. )٦(اهـ"ألنه كان صاحب كتاب
ليا هي موضوع كالم حيىي بن سعيدعن األعمش دخوالً أوإىل حصر )٧(وقد توجه بعضهم! ا؛ أل 

! النكارة يف مرويات عبدالواحد عن األعمش عن جماهد لكلمة أيب داود؛ وأا هي اليت جتنبها الشيخان
                                      

  ).  ٢/٦٧٢( ميزان االعتدال )١(
  .  ٦٣٠ التقريب ص)٢(
) وقد استقرأا من خالل برنامج صخر موسوعة احلديث( أرقام األحاديث اليت أخرجها له البخــاري )٣(

 ، ٢٠٦٨ ، ١٧٥٠ ، ١٧٠٢ ، ١٠٨٤ ، ٧٤٦ ، ٦٤٧ ، ٢٦٥ ، ٢٥٧ ،١٢٥( :لتالية هـــــــي
٤٩٤٥ ، ٤٣٤٠ ، ٣٣٦٦ ، ٣٣٣٩ ، ٢٩١٨،  ٢٩١٦  ، ٢٦٧٣ ، ٢٥٠٩ ، ٢٣٨٦ ، ٢٣٥٨ ، ٢٢٥٢ ، 
٧٤٦٢ ، ٦٧٩٩ ، ٦٦٨٣ ، ٥٧٩٨ ، ٥٠٥٦.(  

  ).١٦٥٩، ١٦٠٣، ٧١٥، ٦٩٥، ٥٢٠، ٣٦٨، ٢٩٢: (وأرقام األحاديث اليت أخرجها له مسـلم هي التالية  
:  عن األعمش عن أيب صاحل، هي التاليةعبد الواحد أرقام األحاديث اليت أخرجها له البخـاري من طريق )٤(

)٦٧٩٩، ٣٣٩، ٢٣٥٨، ٦٤٧  .(  
، )٢٩٢( وأوردها متابعة يف كتاب الطهارة باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه، حديث رقم )٥(

 قاإِسح بن إِبراهيم قَالَ قاوإِسحِء حدثَنِي أَبو سعيد الْأَشج وأَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَا: "وسياقه، قال مسلم
يحدثُ عن طَاوسٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ مر الْأَعمش قَالَ سمعت مجاهدا أَخبرنا وقَالَ الْآخران حدثَنا وكيع حدثَنا 

ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رشما فَكَانَ يمهدا أَحي كَبِريٍ أَمف انذَّبعا يمو انذَّبعا لَيمها إِننِ فَقَالَ أَميرلَى قَب
سغَر نِ ثُميبِاثْن قَّهطْبٍ فَشِسيبٍ را بِععقَالَ فَد هلوب نم رتتسفَكَانَ لَا ي را الْآخأَمو ةيمملَى بِالنعا وداحذَا ولَى هع 

 دأَس نلَّى بعا مثَندح يدالْأَز فوسي نب دمأَح ثَنِيهدا حسبيي ا لَما ممهنع فَّفخأَنْ ي لَّهقَالَ لَع ا ثُمداحذَا وا هثَندح
  ". غَير أَنه قَالَ وكَانَ الْآخر لَا يستنزِه عن الْبولِ أَو من الْبولِ الْإِسنادعبد الْواحد عن سلَيمانَ الْأَعمشِ بِهذَا

  .  ٤٢٢ هدي الساري ص)٦(
  ).١/٦٧٢( وهو املُعلِّق على الكاشف )٧(



  ٣٤  

ضع واحد، كما سبقت اإلشارة إليه؛ فاجلواب والواقع أن مسلماً أخرج له من هذه الطريق متابعة يف مو
، )١(وعلى كل حال؛ فإن هناك أحاديث أنكرت على عبدالواحد. هو ما ذكره احلافظ رحم اهللا اجلميع

واملقصود هنا كلمة القطـان فإنه أشار إىل نكارة . وقد جتنبها الشيخان، كما قال الذهبـي رمحه اهللا
  : المه بأمرينبعض األحاديث عند عبدالواحد داعماً ك

  "!ما رأيته يطلب حديثاً بالبصرة و ال بالكوفة قط: "ما ذكره يف قوله: األول 
ذاكره حديث األعمش ال أوكنت أجلس على بابه يوم اجلمعة بعد الصالة : "ما ذكره يف قوله: الثاين 

  "!ايعرف منه حرفً
بدالواحد بسبب ما يف بعض وفيه غمز ع! وجواب احلافظ حيصل به دفع األمر الثاين، ويبقى األول

  !مع عدم رؤيته يطلب احلديث بالكوفة والبصرة) الغرائب(حديثه من النكارة 
من االصطالحات اليت تأيت يف كالم أئمة اجلرح والتعديل، ويقصدون ا  : )فائدة(ـ الفوائد ١٥

 وقلّ الوقوف على احلديث الغريب، الذي جاء على غري الرواية املعروفة، أو احلديث النادر الذي عز
  .مثله

هو ما يراه احملدث يف : [معىن الفوائد يف اصطالحهم: "رمحه اهللا) هـ١٣٨٥ت(قال املعلمي 
  .)٢(اهـ"يرى أا ال توجد عند غريه] أحاديث الراوي و

" فائدة"وملّا كان الغالب على مثل هذه األحاديث الضعف والنكارة كان التعليم هلا بكوا : قلت 
  ! احتمال ضعفهامشعر بقوة

هذا حديث : إذا مسعت أصحاب احلديث يقولون: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
غريب، أو فائدة؛ فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث يف حديث، أو خطأ من احملدث أو حديث ليس له 

 هذا ال: ، فإذا مسعتهم يقولون)هـ١٦١ت (وسفيان) هـ١٦٠ت(إسناد، وإن كان قد روى شعبة 
  .)٣(اهـ"شيء فاعلم أنه حديث صحيح

  !ومن هذا اخلطأ احلديث ينقلب على الراوي سنداً أو متناً فيظن فائدة: قلت 
  ."٤.د.خت.حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلي األنصاري الكويف القاضي أبوعبدالرمحن: " ويف الرواة 

                                      
شيئاً مما رمحهما اهللا، يف ترمجة عبدالواحد أيب بشر ) هـ٣٦٥ت(و ابن عدي ) هـ٣٢٢ت( مل يذكر العقيلي )١(

  !أنكر عليه
  !  ، بتصرف وزيادة ما بني معقوفتني٤٨٢ تعليق املعلمي على الفوائد اموعة ص)٢(
  .١٤٢ الكفاية ص)٣(
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  .)١(" هي مقلوبةأفادين ابن أيب ليلى أحاديث فإذا: "رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(ال شعبة ق
وصف يف الراوي يقتضي تضعيفه، وقد يترك حديثه بسببه فلم يعد صاحلاً  : ـ كثرة اخلطأ١٦
 حفظه أن يقلب األحاديث وءومن صور اخلطأ اليت يقع فيها الراوي بسبب خفة ضبطه حىت يس! للتقوي

  !فيجعل سند هذا احلديث لآلخر، أو يبدل راوياً يف السند بغريه وهكذا
رمحه اهللا، حيث نقل السخاوي ) هـ٨٥٢ت(جاء عند احلافظ ابن حجر  : ديث املبدلـ احل١٧

رمحه اهللا عن شيخه احلافظ ابن حجـر أنه اصطلح على أن ما كان القلب فيه يف األمساء ) هـ٩٠٢ت(
  .)٢()!املبدل(بتقدمي أو تأخري فهو من املقلوب عنده، ويسميه بـ 

ووصف بأنه ! وي للثقات ومل تكد توافقها تركوا حديثهإذا كثرت خمالفة الرا : ـ املتروك١٨
  !بل قد يتهم الراوي بسبب ذلك. )٣()منكر احلديث(

  )!املتروك(ورواية املتهم بالكذب تسمى أيضاً بـ 
  : رمحه اهللا) هـ٩١١ت(وقال السيوطي 

  وسم باملتروك فرداً تصب
أو عرفوه منه يف غري األثر

  

  

  ذبـــراوٍ له متهم بالك
  )٤(و غفلة أو وهم كثرأو فسق أ

  
  ).املنكر: (وانظر
واألقران هم من متاثلوا أو تقاربوا يف األخذ عن الشيوخ، ويف السن : )رواية األقران(ـ املدبج ١٩

فإن تشارك الراوي ومن روى عنه يف أمر من األمور : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر . )٥(غالباً
رواية األقران، ألنه : و األخذ عن املشايخ فهو النوع الذي يقال لهاملتعلقة بالرواية مثل السن واللقي 

  .)٦(اهـ!"حينئذ يكون راوياً عن قرينه

                                      
، التقريب )٩/٣٠١(، التهذيب )٢/١٩٧(، الكاشف )٣/٦١٣(، امليزان )٢/٢٤٣(اروحني :  ترمجته يف)١(

  .. ٨٧١ص
  ).  ١/٣٣٩(اية ، الغاية شرح اهلد)٢/٣٢٨( فتح املغيث )٢(
  ).  ٢/٦٧٥( النكت البن حجـر )٣(
  )..  ٢/٥٧٤(، وانظر توجيه النظر ٤١ ألفية السيوطي ص)٤(
  .  ٣٣٣ص) مع التقييد واإليضاح( علوم احلديث )٥(
  ).  ٤/١٦٨(، وانظر فتح املغيث ١٢٤ نزهة النظر ص)٦(
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وفائدته ضبط األمن من ظن الزيادة يف . وهو نوع مهم: "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .)١(اهـ"بالعنعنةكان  إن )عن(ـ الواو باإلسناد أو إبدال 

هو قلب يف السند؛ فيكون السند مثالً من رواية مـالك عن ابن جريج عن الزهري، " عن"بـ " الواو"وإبدال 
فهذا قلب يف صيغ التحمل بني ! بالواو، ألما أقران) عن(مــالك وابن جريج عن الزهري، فتبدل : فيظن السند 

  ! الرواة يف السند
  .وهناك قلب آخر، وهو ما يقع يف التدبيج

من األسانيد اليت روي قلبها وعكسها يلحق مبا تقدم من نوعه، : "رمحه اهللا) هـ٥٨١ت(قال أبوموسى املدين 
رواية ابن : مث قال. مث ساقها. وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج

  .)٢(اهـ"جريج عن سفيان الثوري عن مالك؛ مث ساقها
ومن هذا النوع من التدبيج نوع ينقلب مع كونه مستوياً يف مجيع : " )٣(قال صاحب املصباح يف علوم احلديث

وهذا النوع عجيب وطريف، . األمور املذكورة أن يفرق بينه وبني املقلوب الذي سبق بيانه يف أنواع احلديث الضعيف
الثوري عن رواية مالـك عن سفيان الثـوري عن عبدامللك بن جريج، ورواية عبدامللك بن جريج عن سفيان : مثاله

  .اهـ!"مالـك بن أنس
اصطلح بعض أهل احلديث على تسمية احلديث إذا كان مشهوراً براوٍ فجعل مكانه  : ـ احلديث املركب٢٠

  )!املركب(راوياً آخر أن يسميه بـ 
  )!املركب(واصطلح ابن اجلزري على تسمية احلديث الذي جعل اسناده ملنت آخر ومتنه لسند آخر بـ 

  :طلح واحد، وقد أشار إىل ذلك ابن اجلزري يف منظومته اهلداية يف علم الرواية، حيث يقولفهنا معنيان ملص
  وب أن يكون عنـواخلرب املقل

  اعل هذا يسرقــــوقيل ف
    وضع أنه الذيوعندي: قلت

  ـامل يأيت نافع لريغنبـس
   على ذا أطلقواركبـممث 
  ناد ذا لغريه كما وقعــإس

                                      
  ).  ٤/١٦٨( فتح املغيث )١(
  .١٩٢ـ ١٩١، ، حتت رقم ١٢١ـ ١٢٠ احلفاظ األعارف ص اللطائف من دقائق املعارف يف علوم)٢(
   . ٥٥٣وانظر الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث  ص. ٢٤٠ ص)٣(

) ترتيب السندي(وجدت رواية ابن جريج عن الثـوري عن مالـك عند الشـافعي يف مسنده  : تنبيه  
وجدت رواية مالك عن الثوري ، و٥٥، وقد ذكرها السيوطي يف رسالته الفانيد يف حالوة األسانيد ص)٢/١١١(

ـ ١٩١، ، حتت رقم ١٢١ـ ١٢٠يف كتابه اللطائف ص) هـ٥٨١ت(عن ابن جريج، أخرجها أبوموسى املدين 
  ).٢/٢٤٨(وانظر تدريب الراوي . ١٩٢
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داري يف بغداـ البخـللحافظ
  

  
  )١(واملز أيضاً بابن عبداهلادي

  

: ، أو قال)مركِّب: (يركب األسانيد، أومسى فاعل ذلك: ومن أهل احلديث الذين استعملوا كلمة 
  :هذا حديث مركب: يركب متناً على إسناد، أو قال

دخلت : مسعت فضلك الرازي  يقول: قال أبوأمحد العسال: رمحه اهللا) هـ٢٧٠ت (فضلك الرازي
  .)٢(" األسانيد على املتونيركبمد بن محيد وهو على حم

عبدالرمحن بن عثمان بن أمية بن عبدالرمحن : رمحه اهللا، وذلك أن يف الرواة) هـ٣٨٥(ابن شاهني 
طرح الناس : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل . ق.د.بن أيب بكرة الثقفي أبوحبر البكراوي

: رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود ". ذهب حديثه: "ه اهللارمح) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين ". حديثه
قال ابن شاهني . )٣("مل يتبني يل طرحه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". تركوا حديثه"
وهذا الكالم من ": "طرح الناس حديثه: "رمحه اهللا مفسراً كلمة اإلمام أمحد بن حنبل) هـ٣٨٥ت(

و ال . شد من الضعيف واملضطربأإذا طرح حديث اإلنسان كان أمحد بن حـنبل يف أيب حبر شديد و
  .)٤(" والوضاع للحديث وحنو ذلك، و ال خيرج يف الصحيححديث املُركِّبيطرح إال 

فمن فعل ذلك : "حيث قال رمحه اهللا يف كالمه عن املقلوب) هـ٧٤٨ت(وجاء يف كالم الذهيب 
  !خطأ فقريب

فالن : ليس له فهو سارق احلديث، وهو الذي يقال يف حقه متناً على إسناد وركبومن تعمد ذلك 
  .ومن ذلك أن يسرق حديثاً ما مسعه فيدعي مساعه من رجل. يسرق احلديث

____________________  
= 

  ).٣٤٣ـ١/٣٣٩( اهلداية يف علم الرواية مع شرحها الغاية للسخاوي )١(
، الكشف احلثيث )٢/١٦٦(، الكاشف )٣/٥٤(، املتروكني )٢/٣٠٣(اروحني :  انظر ترمجة حممد بن محيد يف)٢(

  ). ٢/٤٧٠(، اجلامع ٨٣٩، التقريب ص)٩/١٢٧(، التهذيب ٢٢٧ص
، التهذيب )١/٦٣٦(، الكاشف )٢/٩٧(، املتروكني )٤/١٦٠٥(، الكامل )٢/٦١(اروحني :  ترمجته يف)٣(

  ).٢/٧٨(، اجلامع ٥٩٠، التقريب ص)٦/٢٢٦(
  . ، وما أثبته يف التهذيب والتقريب"عبدالرمحن بن عثمان بن أيب أمية: "روحني امسه هكذاوقع يف ا: تنبيه   

  .١١٠ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، البن شاهني ص) ٤(
  . ، وما أثبته يف التهذيب والتقريب"عبدالرمحن بن عثمان بن أيب أمية: "وقع يف اروحني امسه هكذا: تنبيه   
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وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف ملنت مل يثبت سنده فهو أخف جرماً ممن سرق حديثاً مل يصح متنه 
إن كان ذلك يف متون احلالل واحلرام؛ وركب له إسناداً صحيحاً؛ فإن هذا نوع من الوضع واالفتراء، ف

  .)١(اهـ!"فهو أعظم امثاً، وقد تبوأ بيتاً يف جهنم
وجاء يف كالم احلافظ ابن كثري يف كتابه البداية والنهاية عند ذكره أحداث سنة أربعني من اهلجرة، 

بو أالغطريفي ثنا بو امحد أبو نعيم احلافظ أنا أنا أ ثنا املقري ى ابو يعلأنأنبأ: قال ابن عساكر: "قال
محد بن عمران أيب مقاتل ثنا حممد بن عبيد بن عتبة حدثنا حممد بن علي الوهيب الكويف ثنا أاحلسني بن 

: براهيم عن علقمة عن عبداهللا قالإا ثنا سفيان الثوري عن منصور عن  مرضيبن سلمة وكان ثقة عدالً
عطي علي أجزاء أقسمت احلكمة عشرة كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فسئل عن علي فقال "

  "ا ا واحدتسعة والناس جزًء
مركّب مره وهو منكر بل موضوع أوسكت احلافظ ابن عساكر على هذا احلديث ومل ينبه على 

   اهـ" قبح اهللا واضعه ومن افتراه واختلقهسنادهإعلى سفيان الثوري ب
  !وجاء يف كالم غريهم وإمنا ذكرت هذا دون استقراء

صورته أن يعمد إىل منت مشهور براوٍ كسامل :  )وصف الراوي بالسرقة(ق وحلديث املسرـ ا٢١
  !فيبدله بواحد نظريه يف الطبقة كنافع، يفعل ذلك كذباً

  .)٢("قد يطلق على راويه إنه يسرق احلديث: "رمحه اهللا عن هذا) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 
وركب متناً على إسناد ليس له فهو سارق ... من تعمد : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

فالن يسرق احلديث، ومن ذلك أن يسرق حديثاً ما مسعه فيدعي : احلديث وهو الذي يقال يف حقه 
  .)٣(اهـ"مساعه من رجل

ما كان متنه مشهوراً براوٍ كسامل يبدل بواحد من الرواة : "يرمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 
  .مسروق: يسرق احلديث، ورمبا قيل يف احلديث نفسه: وقد قيل يف فاعل هذا... عنظريه يف الطبقة كناف

طالق السرقة على ذلك نظر، إال أن يكون الراوي املبدل به عند بعض احملدثني منفرداً به إويف : قال
  .)٤(اهـ"فيسرق الفاعل منه

                                      
  .  ٦٠ة ص املوقظ)١(
  .  ٢٣٦ االقتراح ص)٢(
  .  ٦٠ املوقظة ص)٣(
  ).  ٢٢٠ـ٢/٢١٩( فتح املغيث )٤(
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ن إبراهيم بن عيسى رمحه اهللا، يف إبراهيم بن إسحاق ب) هـ٣٥٤ت(من ذلك قول ابن حبان : قلت 
كان يقلب األخبار ويسرق احلديث فعمد إىل حديث تفرد به رجل واحد مل يره : "بن حممد بن مسلمة

  .)١(اهـ"فجاء به عن شيخ آخر
 شهرة احلديث عن هذا الراوي و ال يشترط تفرده حىت يوصف من أبدل به يلكن الظاهر أنه يكف

حي به عبارة ابن حبـان نفسه التالية يف أحد الرواة، حيث راوياً غريه متعمداً بأنه سارق، وهذا ما تو
يأيت عن الثقات مبا ليس من حديث األثبات ويسرق أحاديث الثقات ويلزقها بأقوام : "قال

  .)٢(اهـ"أثبات
وهو حنو حديث مشهور عن : "وكذا اكتفى ابن الصالح بشهرة احلديث فقال عند بيانه للمقلوب

  .)٣(اهـ"ك غريباً مرغوباً فيهسامل جعل عن نافع ليصري بذل
ـ غلطاً  وهي أنه قد يقع وصف الراوي بسرقة احلديث رد أنه أبدل : )٤( قضية مهمةهنااوه

وومهاً ـ راوياً مشهوراً حبديث براوٍ آخر يف طبقته، فهنا الوصف بالسرقة غري مطابق على االصطالح 
 اإلبدال ومهاً ال عمداً، فينتج بناء على هذه الذي ذكره ابن دقيق العيد والذهيب والسخاوي؛ ألنه وقع

نوع إام يف اجلرح بالسرقة يف كالم أئمة اجلرح و التعديل ال بد من : املغايرة يف استعمال املصطلح
السعي لكشفه قبل احلكم على الراوي بأنه كان يتعمد سرقة احلديث، وهي تساوي متروك احلديث، 

ضع احلديث، كما تراه حتت مصطلح احلديث املوضوع من كالم وقريبة إن مل تكن يف درجة الوصف بو
  !  رمحه اهللا) هـ٨٤١ت(السبط بن العجمي 

  : وقد رأيت يف الرواة 
) هـ٢٦١ت(و مسلم ) هـ٢٥٦ت(ـ عبدامللك بن الصباح الصنعاين، من رجال البخاري ١

هم بسرقة ويت) هـ١٧٩ت(روى عن مالك : "رمحه اهللا)  هـ٤٤٦(رمحهما اهللا، قال اخلليلي 
رمحه اهللا يف ترمجة عبدامللك هذا، متعقباً كلمة ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر . )٥(اهـ"األحاديث

وقال . )٦(اهـ"سوى حديث واحد) هـ٢٥٦ت(هذا جرح مبهم، ومل أر له يف البخاري : "اخلليلي
                                      

  ).  ١/١١٩( اروحني )١(
  ).  ١/١٤٤( اروحني )٢(
  .  ٩١ علوم احلديث البن الصالح ص)٣(
  .٤١٨ قواعد يف علوم احلديث ص)٤(
  ).  ١/٢٨٠( اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث )٥(
  .  ٤٢١ هدي الساري ص)٦(



  ٤٠  

و ال الدارقطين ) هـ٤٦٣ت(للخطيب ) هـ١٧٩ت(ر يف الرواة عن مالك أكذا قال؛ ومل : "أيضاً
: قلت. )١(اهـ"أحداً يقال له عبدامللك بن الصباح فإن كان حمفوظاً فهو غري املسمعي) هـ٣٨٥ت(

  !اً مبهماًجرح: املهم أنه وصف اجلرح بسرقة احلديث بكونه
  .حيمل عليه) هـ٢٦٤ت(كان أبوزرعة الرازي .ت.د.م.ـ قطن بن نسري أبوعباد الغربي٢

صدوق : "اهـ قال يف التقريب"يسرق احلديث ويوصله: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
 و ال يتعمد فظُن أنه يتعمد فوصف بالسرقة، أو أم ما كانوا ئفهذا لعله كان خيط: قلت . )٢("ئخيط

  !بالتعمد وعدمه) السرقة(و ) القلب(يفرقون بني مصطلح 
  هذه التسمية ألحد أنواع علوم احلديث جاءت عند احلافظ العراقي :ملقلوب ـ املشتبه ا٢٢

وتابعه على هذه التسمية احلافظ السيوطي ، )٣("املشتبه املقلوب: "رمحه اهللا يف ألفيته) هـ٨٠٤ت(
  .)٤(يف ألفيته) هـ٩١١ت(

لد اآلخر من وافق امسه اسم والد اآلخر واسم وا: "رمحه اهللا) هـ٨٣٣ت(ومساه ابن اجلزري 
  .)٥("امسه

: احلافظ ابن الصالح رمحه اهللا هذا النوع احلديثي يف كتابه وهو النوع السادس واخلمسون  وقد ذكر
معرفة الرواة املتشاني يف االسم والنسب املتمايزين بالتقدمي والتأخري يف االبن واألب، فقال عن هذا 

  : النوع
  ):داألسود بن يزي(، و)يزيد بن األسود: (مثاله"

، أدرك اجلاهلية، وأسلم، )يزيد بن األسود اجلرشي(، و)اخلزاعي(يزيد بن األسود الصحايب، : فاألول
اللهم إنا نستشفع إليك : "وسكن الشام، وذكر بالصالح، حىت استسقى به معاوية يف أهل دمشق، فقال

  .فسقوا للوقت، حىت كادوا ال يبلغون منازهلم". اليوم خبرينا وأفضلنا
  .، التابعي الفاضل)األسود بن يزيد النخعي: (والثاين

  ).مسلم بن الوليد(، و)الوليد بن مسلم(ومن ذلك 
                                      

  ).٦/٣٩٩ (لتهذيبا  ذيب )١(
، التهذيب )٢/١٣٨(، الكاشف ٣٢٧، الديوان ص)٣/١٨(، املتروكني )٦/٢٠٧٥(الكامل :  ترمجته يف )٢(

  ).٢/٣٩٦(، اجلامع ٨٠٢، التقريب ص)٨/٣٨٢(
  ).  ٣/٢٢٣( ألفية العراقي مع شرحها التبصرة والتذكرة )٣(
   . ٢٧٩ ألفية السيوطي يف علم احلديث ص)٤(
  ).  ٢/٥٠٥( اهلداية يف علم الرواية البن اجلزري مع شرحها الغاية للسخاوي ) ٥(



  ٤١  

والوليد بن . ، الراوي عن جندب بن عبد اهللا البجلي)الوليد بن مسلم البصري التابعي: (فمن األول
  .والناس) أمحد بن حنبل(، روى عنه )األوزاعي(مسلم الدمشقي املشهور، صاحب 

، حدث عن أبيه وغريه، روى عنه عبد العزيز الدراوردي )مسلم بن الوليد بن رباح املدين: (والثاين
  .وأُخذ عليه ذلك) الوليد بن مسلم: (فقلب امسه ونسبه، فقال) تارخيه(يف ) البخاري(وغريه، وذكره 

مساء كتاب رافع االرتياب يف املقلوب من األ (يف هذا النوع كتاباً مساه) اخلطيب احلافظ(وصنف 
وهذا االسم رمبا أوهم اختصاصه مبا وقع فيه مثل الغلط املذكور يف هذا املثال الثاين، وليس ) واألنساب

  .)١(اهـ"  أوىل، واهللا أعلمنذلك شرطاً فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترمجناه به إذ
أمساء رواة اتفق فهذا النوع ال خيتص باملقلوب ومهاً أو عمداً، إمنا هو أعم من ذلك إذ يشمل : قلت 

  . اسم الواحد منهم مع اسم أيب اآلخر، واسم أبيه المسه
هذا فن حسن وهو موافقة اسم : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(وقال عن هذا النوع احلافظ السخاوي 

الراوي السم والد راو آخر واسم أبيه المسه، فرمبا اتفق انقالب أحدمها حبيث يكونان متفقني يف االسم 
  .)٢(اهـ"واسم األب

  .)٣(أمن توهم القلب:  احلديث من فوائدها من ومعرفة هذا النوع
ومن : "رمحه اهللا تلميذ ابن حجر، أثناء كالمه عن املقلوب السندي) هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 
و ) كعب بن مرة(فيجعله ) مرة بن كعب( فيه بالتقدمي يف األمساء والتأخري كـ الغلطهذا القسم ما يقع 

. ، وحنو ذلك مما أوجبه كون اسم أحدمها اسم أيب اآلخر)الوليد بن مسلم(فيجعله ) مسلم بن الوليد(
  .)٤(اهـ"وقد صنف كل من اخلطيب وشيخنا يف هذا القسم خاصة

إذا روى الراوي احلديث وانقلب عليه إسناد منت بآخر فمرة رواه على الصواب  :  املضطرب-٢٣
 مرة هكذا إذا ذكر اسم الراوي مرة على وجه مث ذكرو. ومرة انقلب عليه، فهو قد اضطرب يف روايته

يوسف بن : ويف الرواة ! أخرى على وجه آخر فقدم وأخر فهذا اضطراب يف اسم الراوي وهو قلب
دفن : "قال صدقة. رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(وثقه ابن معني ). هـ١٩٥ت(أسباط بن واصل الشيباين 

 يف حديثه روى عنه أبو فاضطرب جييء به كما ينبغي يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فال

                                      
  .  ٦٢٧ علوم احلديث مع حماسن االصطالح ص)١(
  ).  ٢/٥٠٥( الغاية شرح اهلداية )٢(
  ).٣/٢٢٣(  فتح الباقي )٣(
  ). ٤/٢٩٠(وانظر ). ١/٣٢٦( فتح املغيث )٤(



  ٤٢  

كان قد دفن كتبه فكان ال جييء حبديثه كما : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". األحوص
، عرب ابن "رافع بن بشر: "صحايب، قلبه بعض الرواة فقال. بشر بن رافع السلمي: ويف الرواة . )١("ينبغي

: - علمأ واهللا -يعين . )٢(اهـ"يضطرب فيه: "الضطراب، فقالعن قلب امسه با) هـ٤٦٣ت(عبدالرب 
  .)٣(!رافع بن بشر؛ وهذا قلب: بشر بن رافع، ومرة يقولون:  يضطربون يف امسه فمرة يقولونأم

ال عالقة يف الظاهر بني وصف السند باإلعضال أو : ـ احلديث املعضل واملنقطع واملرسل٢٤
رمحه اهللا يقول معلقاً على ) هـ٨٤١ت( السبط بن العجمي لكن وجدت! االنقطاع، ووصفه بالقلب

تقدم أنه نوع " يقلب األسانيد: "فقوله: "قائالً" يقلب األسانيد: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قول ابن حبان 

  .)٤(اهـ"علمأمن الوضع إن تعمده، و إال فمعضل ال حيتج به، وكذا رفع املوقوفات، واهللا 
  ، فما معىن هذا؟.."وإال فمعضل. : "..وحمل الشاهد قوله: قلت 

قد وقع يف كالم بعض علماء : "رمحه اهللا يقول) هـ١٣٣٨ت(وجدت الشيخ طـاهر اجلزائري 
صالً، وذلك فيما فيه إشكال من جهة أاحلديث استعمال املعضل فيما مل يسقط فيه شيء من اإلسناد 

ن دعلَج، عن معاوية بن قُرة عن أبيه ما رواه الدواليب يف الكىن من طريق خليد ب: املعىن، مثال ذلك
هذا معضل يكاد : وقال" من كانت وصيته على كتاب اهللا كانت كفارة ملا ترك من زكاته: "مرفوعاً

  .يكون باطالً
أعضل األمر إذا اشتد واستغلق، وأمر معضل ال يهتدى : والظاهر أنه هنا بكسر الضاد، من قوهلم

  .)٥(اهـ"لوجهه
أن احلديث إذا مل : ة استغالقه، ووجههمن شد" املُعضل"هنا كذلك، فوصفه بـ واحلال : قلت 

يظهر لك تعمد الراوي قلبه، ولكن سنده خمتلق أو مركب عليه أو متنه خمتلق أو مركب عليه، أو راوٍ يف 
ع الوضع، السند أبدل بآخر يف طبقته، أو براوٍ مل تتبني من هو وحيتمل أنه خمتلق، فإن هذا يشري إىل وقو

                                      
، )٤/٤٦٢(، امليزان )٧/٢٦١٤(، الكامل )٩/٢١٨( اجلرح والتعديل ،)٨/٣٨٥(التاريخ الكبري :  ترمجته يف)١(

  ). ٩/٤٠٧(، التهذيب )٦/٣١٧(اللسان 
  ).١/٥٠٠( االستيعاب )٢(
  ).  ١/٥٢٩( انظر اإلصابة )٣(
  .  ٢٧٣ الكشف احلثيث ص)٤(
  ).  ١/٤٠٨( توجيه النظر )٥(



  ٤٣  

والراوي مل يوصف بالوضع، وكل ما عندك عن الراوي أنه مل يتعمد الوضع، فهذا احلال مستغلق 
  !علمأمعضل، واهللا 

أنه ميكن ـ والعلم عند اهللا ـ أن يتداخل املقلوب وأنواع االنقطاع يف السند : وخطر يف ذهين اآلن 
آخر يف طبقته فقد يكون هذا الراوي مل يسمع ومنها املعضل؛ وذلك إذا أبدل الراوي يف السند راوياً ب

من الشيخ املروي عنه فإذا كان بينه وبينه راوٍ فهذا منقطع، وإذا كان بينه وبينه راويان على التوايل فهذا 
  !معضل، وسيأيت التدليس، وهو من صور االنقطاع، فهذا تداخل بني املقلوب واملنقطع واملعضل

ل أن ينقلب اسم الراوي كما يف مشتبه املقلوب، ويكون االسم ومن التداخل بني املقلوب واملرس
  !املقلوب لصحايب فيظن املرسل مقلوباً، والعكس صحيح

  .االتصال: وانظر من األنواع واالصطالحات اليت تتداخل مع املقلوب 
رمحه اهللا، حيث قال عن صورة ) هـ٨٠٥ت(جاء يف كالم السراج البلْقيين  : ـ املعكوس٢٥

ميكن أن يسمى ذلك باملعكوس، فينبغي أن يفرد بنوع خاص ولكن مل أر من تعرض : " املنتالقلب يف
  .)١(اهـ"له

، ويف  )املعكوس(، يسميه بـ )املنقلب(فهو يسمي ما اصطلح ابن اجلزري رمحه اهللا على تسميته بـ 
  !كالم ابن اجلزري ما يشعر بأنه يرى أيضاً أن املنقلب قد انعكس

  ).نقلبامل(انظر مصطلح 
كل مقلوب ال خيرج عن كونه معلالً أو : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر  : ـ املعلول٢٦

ا، ألنه إمنا يظهر أمره جبمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن خيالف فصار املقلوب شاذ
  .)٢(اهـ"علمأأخص من املعلل والشاذ، واهللا 

نه إمنا يكشف عنه جبمع طرق احلديث والنظر فيها واعتبار رواية فالقلب من علل احلديث أل: قلت 
الراوي برواية غريه من الثقات ويتحدد عن طريق ذلك نوع املخالفة اليت وقع فيها، فإن وقعت باإلبدال 

  .يف املنت أو السند فهو املقلوب، وهذا حمل التداخل بني املعلول واملقلوب
  :قلوب، فأقول ويتقرر هذا ببيان مرتبة احلديث امل

  .احلديث املقلوب إما أن يقع ومهاً أو عمداً بقصد اإلغراب أو بقصد االمتحان
  !ووقوعه بقصد االمتحان خارج البحث هنا، إذ يف مثل هذه احلالة ال تطلب مرتبة احلديث املقلوب

                                      
  .  ٢٨٦ حماسن االصطالح ص)١(
  ).  ٢/٨٧٤( النكت البن حجـر )٢(



  ٤٤  

  ويبقى وقوع القلب ومهاً أو عمداً بقصد اإلغراب، فما هي مرتبة احلديث يف هذه احلال؟
القلب عمداً بقصد اإلغراب من أقسام املوضوع، وهذه مجلة راجع تفاصيلها يف تداخل : جلواب ا

  .املقلوب مع احلديث املوضوع
  ويبقى ما هي مرتبة احلديث املقلوب ومهاً من الراوي؟

كما قال احلافظ ابن حجر  ااحلديث املقلوب عموماً ال خيرج عن كونه معلوالً أو شاذ: واجلواب 
  .)١(رمحه اهللا) ـه٨٥٢ت(

  ولكن هل كل شذوذ أو علة يخرج احلديث عن حيز القبول؟
  هل كل علة أو شذوذ تقدح يف ثبوت احلديث؟: أو بعبارة أخرى 

قد حرر أهل العلم أن وصف العلة والشذوذ املشترط انتفاؤه عن الصحيح واحلسن إمنا هو : اجلواب 
  .العلة القادحة والشذوذ القادح

أنه قد جيتمع وصف الصحة واحلسن مع العلة والشذوذ بشرط أال تكون العلة : مومعىن هذا الكال
  .)٢(!قادحة، وال يكون الشذوذ قادحاً

يكون القلب  وعليه؛ فقد جيتمع وصف القلب واالضطراب مع الصحة أو احلسن، بشرط أال
  .)٣(واالضطراب قادحاً

  .نعم إذا كان القلب قادحاً فاحلديث ضعيف
قد جيتمع وصف احلديث بالصحة  : )لصحيح لذاته ولغريه واحلسن لذاته ولغريها(ـ املقبول ٢٧

احلسن مع وصفه بالقلب إذا كان القلب ال يقدح يف وصف القبول، كأن يكون القلب قد وقع يف  أو
سند احلديث يف اسم راوٍ وعرف وكان يف حيز القبول، أو أن يقع القلب يف لفظ من احلديث وعرف، 

ى معىن احلديث؛ وحينئذ يكون هذا القلب من نوع العلة غري القادحة اليت قد جتتمع مع وهو ال يؤثر عل
  .وصف القبول يف احلديث

  !املعلول: انظر
إذا خالف الراوي الضعيف رواية : )النكارة) (يف حديثه مناكري(، )منكر احلديث(ـ املنكر ٢٨

  ).املنكر(املقبولني فإن خمالفته هذه تكون من نوع 

                                      
  ! وسبقت عبارته بذلك يف أول هذا املصطلح)١(
  ).  ٦٦ـ١/٦٥(، تدريب الراوي )١٩ـ١/١٨(، فتح املغيث )١/٢٣٥(النكت البن حجـر :  انظر)٢(
  ).  ٩٩ـ٢/٩٨( اليواقيت والدرر )٣(



  ٤٥  

إذا كان ضعيف الضبط واحلفظ وقلب يف روايته متناً أو سنداً فإن قلبه هذا خمالفة لرواية والراوي 
يف حديثه مناكري، أو تنكر وتعرف، فريد املنكر من : ويقال عنه! املقبولني فحديثه املقلوب هذا منكر
  !حديثه و ال يرد كل حديث الشيخ

  ! احلديث، ويترك حديثهفإن غلب على روايته هذه املقلوبات يف حديثه فهو منكر
أحاديث رواها حممد بن املسيب األرغيناين عن أيب ) هـ٣١١ت(ذكر حملمد بن إسحاق بن خزمية 

  .)١("قد كتبنا عن هذا الشيخ مبصر مث تركت حديثه لغلبة املناكري عليه: "حيىي الوقار املصري فقال
يف حديثه (أو ) منكر احلديث(وهذا حمل تداخل املقلوب باحلديث املنكر، وبوصف الراوي بأنه 

  ).فيه نكارة(أو ) تنكر وتعرف(أو ) مناكري
وقد الحظت يف تراجم الرواة املوصوفني بقلب احلديث وسرقته أنه نادراً ما يسلم راوٍ منهم من أن 
يصفه أحد أئمة اجلرح والتعديل بأن يف حديثه نكارة، أو أنه منكر احلديث أو حنو ذلك من العبارات 

  !السابقة
 احلفظ أو املضعف يف بعض مشاخيه دون بعض وءوقد يوصف تفرد الراوي املستور أو املوصوف بس

  .)٢(بشيء ال متابع له و ال شاهد؛ يوصف بأنه منكر ولو بدون وجود خمالفة
  !بل قد يوصف تفرد الصدوق والثقة بذلك

فع له وأكمل لرتبته، الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أر: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
اللهم إال أن يتبني غلطه وومهه يف . وأدل على اعتنائه بعلم األثر، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوها

الشيء؛ فيعرف ذلك؛ فانظر إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد 
ليس عند  وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما. ليههذا احلديث ال يتابع ع: إال وقد انفرد بسنة، فيقال

  .وما الغرض هذا؛ فإن هذا مقرر على ما ينبغي يف علم احلديث. اآلخر من العلم
  .)٣(وأن تفرد الثقة املتقن يعد صحيحاً غريباً

                                      
  .  ١٤٣ الكفاية ص)١(
  ).  ٢/٦٧٥( النكت البن حجـر )٢(
فاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعني؛ فحديثه فهؤالء احل: "٧٧كذا أطلق هنا، وقال يف املوقظة ص)١(

ويندر . وإن كان من أصحاب األتباع قيل غريب فرد. صحيح غريب: وإن كان من االتباع قيل. صحيح
ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به . تفردهم، فتجد اإلمام منهم عنده مئتا ألف حديث ال يكاد ينفرد حبديثني ثالثة

اليقظ الثقة املتوسط املعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم مجهور : وقال.  يوجدوقد . ما علمته
وقد يتوقف كثري من النقاد يف . رجال الصحيحني، فتابعيهم، إذا انفرد باملنت خرج حديثه ذلك يف الصحاح

= 



  ٤٦  

  .)١(وأن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً
  .)٢(اهـ" أو إسناداً يصريه متروك احلديثوأن إكثار الراوي من األحاديث اليت ال يوافق عليها لفظاً

 هو علة يف احلديث؛ - وإن كان ثقة -انفراد الراوي باحلديث : "ونقل عن ابن رجب قوله رمحه اهللا
ا ومنكراً إذا مل يرو معناه من وجه يصحيوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذ.  

ان، وحيىي بن معني، وعلي بن املديين وهذه طريقة أئمة احلديث املتقدمني كاإلمام أمحد وحيىي القط
  .)٣(اهـ"وغريهم

وعبارات اجلرح والتعديل تارة تكون حكماً عاما يف ا على حال الراوي، وتارة تكون حكماً خاص
بيان حال رواية بعينها أو طريقاً بعينه، ويعرف هذا عن طريق النظر يف خمرج وصيغة السؤال الذي 

اً أو تعديالً، وباعتبار كالمه مع كالم األئمة اآلخرين، ومن ذلك قوهلم يف أجاب فيه اإلمام بعبارته جرح
  :، فإن هلا معنيني)٤()منكر احلديث: (الراوي

____________________  
= 

  اهـ" بعضوقد يوجد بعض ذلك يف الصحاح دون. إطالق الغرابة مع الصحة يف حديث أتباع الثقات
وقد يعد مفرد الصدوق . املنكر وهو ما انفرد الراوي الضعيف به: "٤٢ كذا أطلق رمحه اهللا، وقال يف املوقظة ص)١(

  ".منكراً
وقد يسمي مجاعة من احلفاظ احلديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث : "٧٨-٧٧وقال يف املوقظة ص  

ئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به، مثل عثمان بن أيب شيبة، وأيب فإن كان املنفرد من طبقة مشيخة األ. منكراً
فإن روى أحاديث من األفراد املنكرة، غمزوه ولينوا حديثه، وتوقفوا يف . هذا منكر: سلمة التبوذكي، وقالوا

ن حد وليس م. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خري له وأرجح لعدالته. توثيقه
  ".، فمن الذي يسلم من ذلك غري املعصوم الذي ال يقر على خطأ؟ئخيط أنه  ال يغلط و ال: الثقة

وكالمه يدل على أن األمر يف ذلك ليس قاعدة مطردة، إمنا مرجعه إىل القرائن يف كل رواية حبسبها، فليس : قلت  
، بل األمر يتوقف على القرائن يف كل رواية كل ما ينفرد به الثقة صحيحاً، وليس كل ما ينفرد به الصدوق منكراً

 على أن  التفرد والغرابة ال جتامع الضعف دائماً، - إن شاء اهللا تعاىل -كما أن كالمه واضح الداللة . حبسبها
  .تأمل

  ).١٤١ـ٣/١٤٠( ميزان االعتدال )٢(
  .  ٢٨ص" طالق الثالثسري احلاث إىل علم ال: " نقله عنه مجال الدين يوسف بن عبداهلادي يف كتابه)٣(
  .  ٢١٢ـ١٩٩، الرفع والتكميل ص٧٨ـ٧٧ انظر للتوسع املوقظة ص)٤(



  ٤٧  

أا وصف يف الرجل يقتضي كثرة املناكري يف روايته حىت استحق ا الترك  : املعىن األول  
  .حلديثه

صل إىل درجة الضبط املعتربة يف أا وصف لبعض حديث الرجل الذي مل ي : املعىن الثاين  
الصحيح أو احلسن فيتفرد باحلديث، أو مع تفرده خيالف فيه غريه، فهو حكم خاص على بعض حديث 

  . ال يلزم منه احلكم بتضعيف الراوي. الراوي ال على مجيع حديثه
زان مي"رمحه اهللا يف ترمجة أمحد بن عتاب املروزي من كتابه الفذ ) هـ٧٤٨ت(وقد قال الذهيب 

  .)١(اهـ"ما كل من روى املناكري يضعف": "االعتدال
 اهللا عن الذهيب مارمحه) هـ١٣٠٤ت(وتبعه اللكنوي ) هـ٩٠٢ت(ونقل السخاوي 

 نقل أن - وإن مل أجدها يف حملها الذي أشري إليه -رمحه اهللا عبارة أخرى تناسب املقام ) هـ٧٤٨ت(
أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل مجلة منكر احلديث ال يعنون به : قوهلم: "الذهبـي قال

  .)٢(اهـ"وبعض ذلك مناكري فهو منكر احلديث
منكر : "يساعده ما جتده يف ترمجة عبداهللا بن معاوية الزبريي، قال فيه البخـاري وأبوحامت: قلت
  .)٣("صدوق ويف بعض أحاديثه مناكري: "مث جتد قول الساجي" احلديث

: وقال النسـائي. روى أحاديث مناكري: قال أمحد: "نقل يف ترمجتهويف الرواة مصعب بن شيبة 
  .)٤(اهـ"يف حديثه شيء: "منكر احلديث، وقال النسـائي يف موضع آخر

رمحه اهللا، ) هـ٨٣٣ت(جاء هذا النوع احلديثي يف اصطالح خاص بابن اجلزري  : ـ املنقلب٢٩
 على الراوي فيتغري معناه ورمبا انعكس، حيث اصطلح أنه إذا كان احلديث على وجه فينقلب بعض لفظه

ومل يدرجه يف ) املنقلب(مبعىن أنه خص القلب املتين على هذه الصورة باسم ). املنقلب(أن يسميه 
  !املقلوب

  : قال ابن اجلزري يرمحه اهللا
  خرب املقلوب أن يكون عنـــوال
  يل فاعل هذا يسرقــــــوق

  امل يأيت نافع لريغنبـــــسـ
  واـــــمث مركب على ذا أطلق

                                      
  ).١/١١٨(ميزان االعتدال ) ١(
   . ٢٠١، الرفع والتكميل ص)٢/١٢٦( فتح املغيث بشرح الفية احلديث للسخاوي )٢(
  ).٣/٣٦٢( لسان امليزان )٣(
  ).  ١٠/١٦٢( ذيب التهذيب )٤(



  ٤٨  

  ه الذي وضعـــوعندي أن: قلت
  ـاري يف بغدادـــللحافظ البخ

  ا جيبـــــمنقلب وأصله كم
  ارس سهمني للفرســـكمثل للف

ل يسمعـــــإن ابن مكتوم لي
  

  

  ا وقعـــــإسناد ذا لغريه كم
  اديـــــواملز أيضاً بابن عبداهل

  قلبـبق لفظ الراو فيه ينـــيس
  انعكسقاً ـــء اهللا خلللنار ينشي

  )١(ل مجعة يصلِّي أربعـــــوقب
  

أن يكون احلديث على وجه فينقلب بعض لفظه : "ويالحظ أنه ذكر صورة القلب يف املنت اليت هي
  ". املنقلب"ومساها بـ ، )٢("على الراوي فيتغير معناه ورمبا انعكس

  . للمنتعكسااملنت وأشار رمحه اهللا أن يف قلب . وفرق بينه وبني املقلوب
  .)٣(رمحه اهللا) هـ١٣٣٢ت(وتابعه على هذا االصطالح القامسي 

من صور املقلوب ما يتداخل فيه مع : )وصف الراوي بوضع احلديث(ـ احلديث املوضوع و ٣٠
  !احلديث املوضوع، بل ويوصف فاعله بالوضع

جل برجل عمداً وضع الذي ظهر يل أن إبدال ر: "رمحه اهللا) هـ٨٤١ت( العجمي بنقال السبط 
  .)٤(اهـ"علمأواهللا 

اعلم أن قلب اإلسناد ضرب من الوضع هذا إذا تعمده فإن كان عن تغفيل فال : "وقال أيضاً رمحه اهللا
  .)٥(اهـ"إمث عليه، ولكن يزول عن االحتجاج به

  .)٦(اهـ" منه فليس بوضعأوإن كان خط. إن قلب اإلسناد وضع: "وقال  أيضاً رمحه اهللا
 العجمي يرمحه اهللا يرى أن القلب إذا وقع عمداً بأي صورة من بنمعىن هذا أن السبط و: قلت 

 الكن يالحظ أنه مل يذكر من صور قلب اإلسناد إال صورتني ومه! صوره ما دام يف اإلسناد فهو وضع

____________________  
= 

  ).٣٤٣ـ١/٣٣٩(لرواية مع شرحها الغاية للسخاوي  اهلداية يف علم ا)١(
  ).  ١/٣٤٣( الغاية شرح اهلداية )٢(
  .  ١٢٦ قواعد التحديث ص)٣(
  .  ١٧٧ الكشف احلثيث ص)٤(
  .  ١٨٣ الكشف احلثيث ص)٥(
  .  ١٩٨ الكشف احلثيث ص)٦(



  ٤٩  

صورة إبدال راوٍ براوٍ، وإبدال سند بسند، ويبقى من صور قلب اإلسناد قلب اسم الراوي بالتقدمي 
والتأخري وحنوه، فهذا مل يذكر يف كالمه، وعليه فليقتصر يف فهم كالمه على الصورتني األوليني، وذلك 

بنوع ) وهي إبدال اسم الراوي بالتقدمي والتأخري وحنوه(لتداخل الصورة الثالثة من صور قلب اإلسناد 
  .اء اهللا تعاىل، وسيأيت بيانه قريباً إن ش)تدليس الشيوخ(آخر من أنواع علوم احلديث وهو 

 العجمي يرمحه اهللا أن القلب يف اإلسناد يف هاتني الصورتني يف درجة بنهل يرى السبط : والسؤال 
  الوضع  فهو من احلديث املوضوع؟

: اجلواب جاء يف كالم له حيث قال عليه من اهللا الرمحة والرضوان ملّا ذكر أصناف الوضاعني
"رذكر منهم إال القليل أغَب يف مساعه منهم، وهذا الضرب مل وضرب يقلبون سند احلديث ليستغرب، في
وإن كان وضع السند كوضع املنت، إال أنه ) يف كتابه الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث: يعين(

  .)١(اهـ"أخف منه، فإين ال أذكر منهم غالباً أحداً إال أن يصرح فيه بالوضع، والقالبون مجاعة
ن القلب عامداً وضع، كما تقدم أنه ضرب من الوضع، غري أنه أخف، وإن اعلم أ: "وقال رمحه اهللا

  .)٢(اهـ"علمأعمل هذا تغفيالً مل يكن حجة، واهللا 
من محله : الصنف الثالث: "رمحه اهللا أصناف الوضاعني قال) هـ٨٥٢ت(وملّا ذكراحلافظ ابن حجر 

عضهم للحديث الضعيف إسناداً الشره وحمبة الظهور على الوضع من رق دينه من احملدثني فيجعل ب
  .)٣(اهـ" مل يسمع وهذا داخل يف قسم املقلوبماصحيحاً مشهوراً كمن يدعي مساع 

بني القلب والوضع عموم وخصوص من جهة، فبعض املقلوب موضوع، وبعض املوضوع : قلت 
  .)٤(مقلوب

  !اًفكل تعمد قلب يف اإلسناد على الصورتني السابقتني هو وضع، وليس كل وضع قلب
  !أما إن وقع القلب بإبدال اسم الراو بالتقدمي والتأخري وحنوه فهو من نوع التدليس

وهذا التداخل بني املوضوع واملقلوب، جيعلنا نقول باختاذ االحتياط والتأين يف وصف الراوي الذي 
  !يقلب احلديث بالتعمد فيه ما مل ينص على ذلك األئمة، وباهللا التوفيق

                                      
  .  ٢٩ الكشف احلثيث ص)١(
  .  ١٦٦ الكشف احلثيث ص)٢(
    ).٢/٨٥٢( النكت البن حجـر )٣(
  .  ٤١١ ظفر األماين ص)٤(



  ٥٠  

ة من يصفه بعض األئمة بالوضع، والواقع أنه يف حمل الصدق، وجاء يف وصفه ما وقد رأيت يف الروا
يدل على قبوله يف اجلملة، مما يدل على أن ما وقع منه من قلب إمنا وقع منه ومهاً ال عمداً، فظُن ـ واهللا 

  !أعلم ـ أنه يتعمد فوصف بالوضع
  :من هؤالء

قال البخاري . ق.ت. م. بخ. نيته أبو وكيع ـ اجلراح بن مليح بن عـدي الرؤاسي، الكويف، ك١
كان يقلب األسانيد ويرفع : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان ". صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(

) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". أنه كان وضاعاً للحديث) هـ٢٣٣ت(وزعم حيىي بن معني . املراسيل
 حديثه منكراً، فاذكره وعامة ما يرويه عنه ابنه ومل أجد يف. حديثه ال بأس به، وهو صدوق: "رمحه اهللا

الدارقطين ت (قال الربقاين سألت أبا احلسن ". وكيع، وقد حدث عنه غري وكيع الثقات من الناس
قال يف ". ال: يعترب به؟ قال: قلت. ليس بشيء هو كثري الوهم: عن اجلراح أيب وكيع؟ فقال) هـ٣٨٥

  .)١("صدوق يهم: "قال يف التقريب". وثقه أبـوداود ولينه بعضهم: "الكاشف
رمحه اهللا، ) هـ٢٧٥ت(كذبه أبوداود . ق.س.خ. ـ احلسن بن مدرك الطحان أبوعلي احلافظ٢

روى أبوعبيد اآلجري عن أيب داود أنه ". كان ثقة: "قال أمحد بن احلسني الصويف الصغري.  ووثقه غريه
وفهد بن ".  على حيىي بن محادفيقلبها احلسن بن مدرك كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف: قال

 فهذا احلسن قد وضع بعض السند، وقد صرحوا بأن وضع اإلسناد وضع، ،عوف هذا كذاب، متروك
إن كان مستند أيب داود يف تكذيبه : "قال يف هدي الساري. كذا يف الكشف احلثيث. وكذا وضع بعضه

هد بن عوف مجيعاً من أصحاب أيب عوانة فإذا هذا الفعل فهو ال يوجب كذباً؛ ألن حيىي بن محاد وف
سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من مجلة مسموعه فحدثه به أو ال فكيف يكون 

وقد كتب عنه أبوزرعـة وأبوحامت ومل يذكرا فيه جرحاً ومها ما مها، وقد أخرج عنه ! بذلك كذاباً؟
ن محاد مع أنه شاركه يف احلمل عن حيىي بن محاد ويف البخـاري أحاديث يسرية من روايته عن حيىي ب

فهو كان يقلب ال بقصد التلقني و ال لضعف ضبطه، إمنا كان يقلب بغرض : قلت". غريه من شيوخه
  !فظُن ذلك وضعاً منه. )٢( السؤال هل مسع حيىي بن محاد هذا عن الشيخ أم ال؟

                                      
، التقريب )٢/٦٦(، التهذيب )١/٢٩٠(، الكاشف )٢/٥٨٤(، الكامل )١/٢١٩(اروحني :  ترمجته يف)١(

  ). ١/١٢٤(، اجلامع ١٩٦ص
، الكشف )١/٣٣٠(، الكاشف )١/٥٢٣(، ميزان االعتدال )١/٢٧٩) (املخطوط(ذيب الكمال :  ترمجته يف)٢(

  .٢٤٣، التقريب ص)٢/٣٢٣(،  ذيب التهذيب ٣٩٧ص، هدي الساري ٩٥احلثيث ص
  .كالم أيب داود مل أجده يف املطبوع من سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود : تنبيه  

= 
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. وغريه) هـ٢٣٣ت(وثقه ابن معني . ق.س.ت.م. ـ سويد بن عمـرو الكليب أبو الوليد الكويف٣
قال ابن ". كويف ثقة ثبت يف احلديث، وكان رجالً صاحلاً متعبداً: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي

كان ممن يقلب األسانيد ويضع على األسانيد الصحاح املتون الواهية، ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(حبان 
فأسرف ) هـ٣٥٤ت(أما ابن حبان : "رمحه اهللا) ـه٧٤٨ت(قال الذهيب ". جيوز االحتجاج به حبال

كالم ابن حبان : قلت". كان يقلب األسانيد ويضع على األسانيد الصحاح املتون الواهية: واجترأ فقال
: قال يف الكاشف. رمحه اهللا صريح يف نسبة الوضع إليه، وحال الرجل ليس كذلك) هـ٣٥٤ت(
  .)١("القول فيه، ومل يأت بدليل) هـ٣٥٤ت(بن حبان أفحش ا... ثقة : "قال يف التقريب". وثقوه"

هذا متام ما يسر اهللا تعاىل يل إيراده يف هذه الدراسة اليت بينت فيها التداخل الواقع بني نوع 
احلديث املقلوب واألنواع واملصطلحات احلديثية، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلِّ 

وسلم، وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت اللهم على حممد وعلى آله وصحبه 
  &ستغفرك وأتوب إليكأ

____________________  
= 

يف النص املنقول عن أيب داود، فجاءت كما أثبتها يف ميزان االعتدال، والكشف " فيقلبها"وقد اختلفت كلمة   
، ويف طبعة بشار "فيعلقها): "املخطوط(ووقعت يف ذيب الكمال احلثيث، وهدي الساري، وهو الصواب ، 

  ".فيلقيها: "، ويف ذيب التهذيب"فيلقنها: "عواد
  .تفسري ابن حجـر املذكور عنه من كتابه هدي الساري، وباهللا التوفيق" فيقلبها: "ويدل على أن صواا  

، الكشف )١/٤٧٣(، الكاشف )٢/٢٥٣(امليزان ، )١/٣٥١(، اروحني )١/٤٤٣(ثقات العجـلي :  ترمجته يف)١(
  ).١/٣٦١(، اجلامع )٤/٢٧٧(، التهذيب ٤٢٤، التقريب ص١٣١احلثيث ص



  ٥٢  

  فهرست املصادر واملراجع
  )أ  ( 

/ دار الكتب العلمية/ حممد عبدالقادر عطا: حتقيق ودراسة)/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي / ـ اآلداب 
  هـ١٤٠٦

حممد .حتقيق د)/ هـ٤٤٦ت(بن عبداهللا بن أمحد اخلليلي أليب يعلى اخلليل / ـ اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ سعيد بن عمر إدريس

  .اإلصابة= ـ االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب مطبوع امش اإلصابة 
وامشه )/ هـ٨٥٢ت(العسقالين ) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر /  اإلصابة يف متييز الصحابة-

  .هـ١٣٢٨/ الطبعة األوىل/ مصر/ مطبعة السعادة)/ هـ٤٦٣ت(االستيعاب البن عبدالرب النمري 
لتقي الدين بنن دقيق /  االقتراح يف بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث املعدودة من الصحاح-
  .هـ١٤٠٢بغداد  -مطبعة اإلرشاد / حتقيق قحطان عبدالرمحن الدوري)/ هـ٧٠٢ت(العيد 

تصحيح وشرح األستاذ الشيخ أمحد )/ هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي / ـ ألفية السيوطي يف علم احلديث
  .دار املعرفة للطباعة والنشر/ مكة / توزيع دار الباز/ شاكر

  .التبصرة والتذكرة= ـ ألفية العراقي 
الدار /حتقيق عبدالعلي عبداحلميد)/هـ٣٦٩ت(أليب الشيخ األصبهاين / ـ األمثال يف احلديث النبوي

  .هـ١٤٠٢الطبعة األوىل/اهلند/السلفية
  )ت ( 

  .دار الكتب العلمية)/ هـ٤٦٣ت) (اخلطيب البغدادي(أليب بكر أمحد البغدادي / ـ تاريخ بغداد 
  . تركيا-ديار بكر / طبع املكتبة اإلسالمية)/ هـ٢٥٦ت( حملمد بن إمساعيل البخاري/  التاريخ الكبري -

ضبط / لويل الدين أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني أيب زرعة العراقي/ فة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ـ حت
  هـ١٤١٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ مراجعة مكتب السنة للبحث لعلمي/ عبداهللا نواره: نصه وعلّق عليه

 يوسف علي الزواوي والسيد عزت العطار تصحيح ومراجعة/ حملمد عابد السندي/ ـ ترتيب مسند الشافـعي
  .هـ١٣٧٠/دار الكتب العلمية/ احلسيين

/ حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف)/ هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي / ـ تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي 
  . هـ١٣٩٩الطبعة الثانية / دار إحياء السنة النبوية

  ائد اموعةالفو= ـ تعليق املعلمي على الفوائد اموعة 
/ حتقيق أبو األشبال صغري أمحد شاغف)/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  تقريب التهذيب -

  .هـ١٤١٦النشرة األوىل / الرياض/ دار العاصمة
دار )/ هـ٨٠٦ت(لزين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي / ـ التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح

  هـ١٤٠١كر دار الف/ الفكر



  ٥٣  

، املطبعة )هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -
  .العربية باكستان، املكتبة األثرية باكستان

أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب النمري /  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -
  .فتح املالك = )هـ٤٦٣ت(

، حتقيق حممد ناصر )هـ١٣٨٦ت( التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من أباطيل، لعبدالرمحن بن حيىي املعلمي -
  .هـ١٤٠١الدين األلباين، الناشر حديث آكادمي، فيصل آباد، باكستان، الطبعة األوىل 

 جملس دائرة املعارف حبيدر طبع مطبعة)/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  ذيب التهذيب -
  . نشر دار صادر-الطبعة األوىل /  الدكن-أباد 

/ صورة املخطوطة/ قدم له عبدالعزيز رباح، وزميله)/ هـ٧٤٢ت(أليب احلجاج يوسف املزي / ـ ذيب الكمال
  .دار املأمون للتراث

نشر مكتب / تاح أبوغدةاعتىن به عبدالف)/ هـ١٣٣٨ت(لطاهر اجلزائري / ـ توجيه النظر إىل أصول األثر
  .هـ١٤١٦الطبعة األوىل / املطبوعات اإلسالمية حبلب

  )ث  ( 
الطبعة / حيدر آباد الدكن/ مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية)/ هـ٣٥٤ت(حملمد بن حبان / ـ الثقات 

  .األوىل
  معرفة الثقات = ـ الثقات للعجلي 

  )ج ( 
حتقيق محدي )/ هـ٧٦١ت( الدين أيب سعيد بن خليل العالئي لصالح/ ـ جامع التحصيل يف أحكام املراسيل

  / مكتبة النهضة العربية/ عامل الكتب/ عبدايد السلفي
/ مع شرحه فتح الباري/ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي) هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري /  اجلامع الصحيح-

  .املطبعة السلفية
  .دار إحياء التراث/ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي)/ هـ٢٦١ت(نيسابوري ملسلم بن احلجاج ال/  اجلامع الصحيح-

عامل / املسلمي، وزمالئهم) هـ١٩٨ت(مجع السيد أبواملعاطي، وحممد مهدي / ـ اجلامع يف اجلرح والتعديل
  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل / الكتب

مكتبة / حممود الطحانحتقيق )/ هـ٤٦٣(للخطيب البغدادي / ـ اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع
  .  هـ١٤٠٣/ املعارف

وتقدمة اجلرح / (حتقيق عبدالرمحن بن حيىي املعلمي)/ هـ٣٢٧ت(لعبدالرمحن بن حممد إدريس الرازي / اجلرح والتعديل -
  .هـ١٢٧١اهلند / حيدر آباد الدكن/ مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية)/ والتعديل يف أول الكتاب

  السنن الكربى للبيهقي= مطبوع يف ذيل السنن الكربى للبيهقي / بن التركماينال/ ـ اجلوهر النقي
  )ح ( 

  .دار الفكر/ دار الكتب العلمية)/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين / ـ حلية األولياء
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  )ذ  ( 
: بإخراج نصهاعتىن )/ هـ٣٨٥ت(أليب حفص عمر بن شاهني / ـ ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه

  هـ١٤١٩الطبعة األوىل / أضواء السلف/ كتب مقدمته وهوامشه عبدالباري األنصاري/ محاد بن حممد األنصاري
  )ر ( 

حققه )/ هـ١٣٠٤ت(أليب احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي اهلندي /  الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل-
/ نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب/ بشائر اإلسالميةدار ال/ عبدالفتاح أبوغدة: وخرج نصوصه وعلّق عليه

  هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة 
  )س ( 

/ عبدالعليم عبدالعظيم البستوي.حتقيق د/ ـ سؤاالت أيب عبيد اآلجري أباداود سليمان بن األشعث السجستاين
  . هـ١٤١٨الطبعة األوىل / مؤسسة الريان/ مكة/ مكتبة دار االستقامة

،  ٤ طبع املكتب اإلسالمي، ج٢ث الصحيحة وشيء من فقهها، حملمد ناصر الدين األلباين، ج سلسلة األحادي-
  .املكتبة اإلسالمية عمان، الدار السلفية الكويت

  السنن الكبري= ـ سنن البيهقي 
/ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس)/ هـ٢٧٥ت(لسليمان بن األشعث السجستاين أبوداود /  سنن أيب داود-
  .هـ١٣٨٨ديث الطبعة األوىل دار احل
/ البن التركماين" اجلوهر النقي"ويف ذيله )/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي ) / الكربى( السنن الكبري -

  .هـ١٣٤٤اهلند / مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية
  )ض  ( 

  الضعفاء الكبري= ـ ضعفاء العقيـلي 
دار / توزيع دار الباز/ حققه عبداملعطي قلعجي)/ هـ٣٢٢ت (حملمد بن عمرو العقيلي/ ـ الضعفاء الكبري 

  . هـ١٤٠٤/ الطبعة األوىل/ الكتب العلمية
/ حققه أبوالفداء القاضي)/ هـ٥٩٧ت(جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي / ـ الضعفاء واملتروكني 

  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية
  )ظ ( 

اجلامعة / حتقيق تقي الدين الندوي)/ هـ١٣٠٤ت(حملمد عبداحلي اللكنوي / خمتصر اجلرجاينـ ظفر األماين يف 
  . هـ١٤١٥الطبعة األوىل / األمارات/ دار القلم/ اإلسالمية أعظم كده اهلند

  )ع ( 
  هـ١٤٠٥/ دار املعرفة/ توزيع دار الباز)/ هـ٣٢٧ت(البن أيب حامت / ـ علل احلديث

تعليقات وحواشي / تركيا/ استانبول/ املكتبة اإلسالمية )/ هـ٢٤١ت(محد بن حنبل أل/ ـ العلل ومعرفة الرجال
  .م١٩٨٧/إمساعيل جراح.طلعت قوج، و د.د
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/ املكتبة العلمية/ حتقيق نور الدين عتر)/ هـ٦٤٣ت(أليب عمرو عثمان ابن الصالح /  علوم احلديث-
  .هـ١٤٠١

  ) غ  ( 
حتقيق ودراسـة حممـد     )/ هـ٩٠٢ت( حملمد بن عبدالرمحن السخاوي      / الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية       -

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / بريوت/ الدار الشامية/ دمشق/ دار القلم/ سيدي حممد حممد األمني
  )ف ( 

دار البشائر / اعتىن به رمزي دمشقية)/ هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي / ـ الفانيد يف حالوة األسانيد
  هـ١٤٢٠الطبعة األوىل / لعشرة األواخرلقاء ا/ اإلسالمية

حتقيق عبدالعزيز بن )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-
  .املكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي)/ ٣-١ج(باز إىل كتاب اجلنائز 

ألفية احلديث ( ومعه التبصرة والتذكرة )/ هـ٩٢٥ت (لزكريا األنصاري/  ـ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
بتصدير حممد بن احلسني العراقي )/ هـ٨٠٦ت(للحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي / مع شرحها ) للعراقي
  .دار الكتب العلمية/ احلسيين

الطبعة /  العلميةدار الكتب/ ملصطفى صميدة/ ـ فتح املالك بتبويب التمهيد البن عبدالرب على موطأ اإلمام ملك
  .هـ١٤١٨األوىل 
، حتقيق علي حسني علي، إدارة )هـ٩٠٢ت( فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، حملمد بن عبدالرمحن السخاوي -

  .هـ١٤٠٧البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ببنارس، الطبعة األوىل 
حتقيق حممد بن مطر )/ هـ٤٦٣ت(ألمحد بن علي بن ثابت البغدادي / ـ الفصل للوصل املدرج يف النقل

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / دار اهلجرة/ الزهراين
حتقيق عبدالرمحن بن حيىي )/ هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين / ـ الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة

  .هـ١٣٩٨مطبعة السنة احملمدية / املعلمي، وأشرف على التصحيح عبدالوهاب عبداللطيف
  )ق ( 

/ دار الكتب العلمية)/ هـ١٣٣٢ت(حملمد مجال الدين القامسي /  التحديث من فنون مصطلح احلديثـ قواعد
  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل 

مكتبة / حققه عبدالفتاح أبوغدة)/ هـ١٣٩٤ت(لظفر أمحد العثماين التهانوي / ـ قواعد يف علوم احلديث
  .هـ١٤٠٤الطبعة اخلامسة / املطبوعات اإلسالمية

  )ك ( 
ومعه حاشية السبط ابن )/ هـ٨٤٧ت(لشمس الدين الذهيب / شف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة الكا-

  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / ومؤسسة علوم القرآن/ شركة دار القبلة/ حتقيق حممد عوامة)/ هـ٨٤١ت(العجمي 
الطبعة األوىل / ر الفكردا)/ هـ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين /  الكامل يف ضعفاء الرجال -

  .هـ١٤٠٤



  ٥٦  

وضع حواشيه )/ هـ١١٥٨ت(حممد علي بن علي بن حممد التهانوي احلنفي / ـ كشاف اصطالحات الفنون 
  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل /دار الكتب العلمية/ أمحد حسن بسج

عامل / يحققه صبحي السامرائ)/ هـ٨٤١ت(لربهان الدين احلليب / ـ الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث
  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل / مكتبة النهضة العربية/ الكتب
حتقيق عبدالرمحن بن حيىي )/ هـ٤٦٣ت(ألمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي /  الكفاية يف علم الرواية-

  .يطلب من املكتبة العلمية/ حيدر آباد الدكن/ دائرة املعارف العثمانية/ املعلمي
أليب الربكات حممد بن أمحد املعروف بابن الكيال / فة من اختلط من الرواة الثقاتـ الكواكب النريات يف معر

  .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية / املكتبة اإلمدادية/ عبدالقيوم عبدالرب النيب. حتقيق ودراسة د)/ هـ٩٣٩ت(
  ) ل ( 

حيدر /  يف اهلندمطبعة جملس دائرة املعارف النظامية) / هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر / ـ لسان امليزان
  هـ١٣٣١الطبعة األوىل /آباد الدكن

الطبعة / دار الكتب العلمية/  حممد علي مسك: حتقيق/ ـ اللطائف من دقائق املعارف يف علوم احلفاظ األعارف 
  .هـ١٤٢٠األوىل 

  )م ( 
  الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي= ـ املتروكني 

حتقيق حممود )/ هـ٣٥٤ت(أليب حامت حممد بن حبان البسيت /  اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني-
  .مكة/ توزيع دار الباز/ إبراهيم زايد

بنت (حتقيق عائشة عبدالرمحن )/ هـ٨٠٥ت(للسراج الدين البلْقيين/  ـ حماسن االصطالح وتضمني ابن الصالح
  .هـ١٤١١الطبعة الثانية / مصر/ دار املعارف/ مكة/ الفيصلية)/ الشاطيء
حتقيق حممد عجاج )/ هـ٣٦٠ت(حلسني بن عبدالرمحن الرامهرمزي / احملدث الفاصل بني الراوي والواعيـ 
  .هـ١٣٩١الطبعة األوىل / دار الفكر/ اخلطيب

دار / حتقيق فؤاد عبداملنعم أمحد)/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا احلاكم النيسابوري / ـ املدخل إىل كتاب اإلكليل
  .الدعوة

دار / علّق عليه أمحد عصام الكاتب)/ هـ٣٢٧ت(يب حممد بن أيب حامت حممد بن إدريس الرازي أل/ ـ املراسيل 
  .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل / الكتب العلمية

  املسند املستخرج= ـ مستخرج أيب نعيم على صحيح مسـلم 
ه خمتصر ومع)/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري /  املستدرك على الصحيحني-

ورجعت إىل طبعة أخرى للمستدرك معه تلخيص . بريوت/ نشر دار الكتاب العريب/ املستدرك للذهيب باهلامش
صنعه أيب / املستدرك وزوائد املستدرك على الكتب الستة، واالستدراك على املستدرك، واملدخل ملعرفة املستدرك

هـ، وتتميز اإلحالة إىل هذه ١٤١٨الطبعة األوىل / ريوتب/ دار املعرفة/ عبداهللا عبدالسالم بن حممد بن عمر علوش
  .الطبعة بذكر رقم احلديث، مع اجلزء والصفحة



  ٥٧  

وامشه املنتخب من كرت / الطبعة امليمنية)/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حممد بن حنبل /  مسند أمحد بن حنبل-

  .)١(هـ١٣٩٨الطبعة الثانية / بريوت/ املكتب اإلسالمي/ العمال
  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل / دار املأمون للتراث/ حتقيق حسني أسد)/ هـ٣٠٧ت(يب يعلى املوصلي أل/  املسند-

حققه حممد حسن حممد )/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم األصبهاين / ـ املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسـلم
  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ حسن إمساعيل الشافعي

  .دار الكتب العلمية/فاليشهمر.تصحيح م) / هـ٣٥٤ت(حممد بن حبـان البسيت / ارـ مشاهري علماء األمص
  هـ١٤٠٨الطبعة الثانية / املدينة املنورة/ مكتبة الزمان/ للسيد قاسم األندجاين/ ـ املصباح يف اصول احلديث

ة يف ضوء السنن ـ معجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى مع دراسة إضافية ملنهج البيهقي يف نقد الروا
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / دار الراية/ لنجم عبدالرمحن خلف/ الكربى
، حتقيق عبدالسالم هارون، دار الكتب )هـ٣٩٥ت(تأليف أيب احلسني أمحد بن فارس /  معجم مقاييس اللغة -

  .العلمية، إمساعيليان جنفي، إيران
ترتيب نور الدين أيب احلسن علي )/ هـ٢٦١ت( العجليأليب احلسن أمحد بن عبداهللا بن صاحل/ ـ معرفة الثقات 
مع زيادات البن حجر )/ هـ٧٥٦ت(، و تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي )هـ٨٠٧ت(بن سليمان اهليثمي 

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل / مكتبة الدر باملدينة/ عبدالعليم البستوي: حتقيق)/ هـ٨٥٢ت(
اعتىن بنشره وتصحيحه معظم )/ هـ٤٠٥ت) (احلاكم(مد النيسابوري أليب عبداهللا حم/  معرفة علوم احلديث -
  .م١٩٧٧الطبعة الثانية / بريوت/ املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر/ حسني
اعتىن به عبدالفتاح )/ هـ٧٤٨ت(لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب "/ يف علم مصطلح احلديث" املوقظة -
  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل / حبلب/ سالميةنشر مكتب املطبوعات اإل/ أبوغدة
/ حتقيق علي حممد البجاوي)/ هـ٧٤٨ت(ألمحد بن حممد عثمان قامياز الذهيب /  ميزان االعتدال يف نقد الرجال-

  .هـ١٣٨٢الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة
  )ن ( 

مطبعة / يق نور الدين عترحتق)/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  نزهة النظر شرح خنبة الفكر-
  .عتر:بقويل ذلك إىل أشري إليها اإلحالة وعند هـ١٤١٤الطبعة الثانية / دار اخلري/ دمشق/الصباح
مع حاشيته )/ هـ٧٦٢ت(مجال الدين عبداهللا بن يوسف الزيلعي /  نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية -

  .هـ١٣٩٣انية الطبعة الث/ نشر املكتبة اإلسالمية"/ بغية األملعي"
مطبوعات / حتقيق ربيع بن هادي عمري)/ هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين /  النكت على كتاب ابن الصالح -

  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل / باملدينة املنورة/ اجلامعة اإلسالمية
                                      

/ شعيب األرنؤوط: وإذا رجعت إىل الطبعة اليت أصدرا دار الرسالة بتحقيق مجاعة أشرف على التحقيق   )١(
الرسالة : (هـ أنبه على ذلك بقويل١٤١٣األوىل الطبعة / عبداهللا بن عبداحملسن التركي: اإلشراف العام للدكتور

  ).مع ذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث



  ٥٨  

  ) هـ  ( 
  الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية=  اهلداية يف علم الرواية -

  .فتح الباري = فتح الباري ـ هدي الساري مقدمة 
  )و ( 

الطبعة / جدة/ عامل املعرفة)/ هـ١٤٠٣ت(حملمد بن حممد أبوشهبة / ـ الوسيط يف علوم احلديث ومصطلحه
  .هـ١٤٠٣األوىل 

  )ي ( 
حتقيق املرتضى )/ هـ١٠٣١ت(حملمد املدعو عبدالرؤوف املناوي / ـ اليواقيت والدرر يف شرح خنبة ابن حجر

  .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل / ة الرشدمكتب/ الزين أمحد


