
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  بقلم
   بازمول  حممد بن عمر بن سامل
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إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 

  . أعمالنا
  .من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

  .إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهوأشهد أن ال إله 
  ].١٠٢:آل عمران[يا أَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَتموتن إِالّ وأَنتم مسلمونَ 

احفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآ أَيا يمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةد
رِجاالً كَثيراً ونِسآًء واتقُوا اللَّه الَّذي تسآَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً 

  ].١:النساء[
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم .  سديداًيا أَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً
  ].٧١-٧٠:األحزاب[ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً 

يه وسلَّم إِنَّ خير الْحديث كتاب اللَّه وخير الْهديِ هدي محمد صلَّى اللَّه علَ:  أمابعد
  .وشر الْأُمورِ محدثَاتها وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ

  :فهذا كتاب قصدت فيه بيان احلديث املقلوب وما يتعلق به، وقد امسيته: أما بعد
  شفاء القلوب يف معرفة املقلوب

  :وقسمته على متهيد ومخسة مقاصد وخامتة، وتفصيل ذلك هو التايل
  .ي األنواع احلديثية اليت تنتج عن االختالف على الراوي ففالتمهيدأما 
  .ففي تعريف احلديث املقلوب وفوائده وحكمه واملؤلفات فيه : املقصد األولأما 
  .ففي القلب يف كتب اجلرح والتعديل : املقصد الثاينأما 
  .ففي األحاديث املقلوبة : املقصد الثالثأما 
  .املقلوبةففي النسخ  : املقصد الرابعأما 
  .ففي الرواة املوصوفون بقلب احلديث أو بسرقته : املقصد اخلامسأما 
  .ففي أهم النتائج اليت انتهت إليها الدراسة : اخلامتةأما 
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أسأل اهللا تبارك تعاىل أن يتقبله خالصاً لوجهه الكرمي، 
هه الكرمي، وأن يرزقين فيه القبول يف الدنيا واآلخرة، وأن يتقبل مجيع عملي خالصاً لوج

  .�وداعياً إىل سنة نبيه الرؤوف الرحيم 
  

  كتبه
  حممد بن عمر بن سامل بازمول

  ٧٢٦٩ب .مكة املكرمة ـ ص
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  املقصد األول
  تعريف احلديث املقلوب وفوائده وحكمه واملصنفات فيه

  
  :وفيه املطالب التالية

  .تعريف احلديث املقلوب لغة واصطالحاً: املطلب األول   
  .فوائد معرفة احلديث املقلوب:  الثاين املطلب  
  .حكم احلديث املقلوب ومرتبته: املطلب الثالث   
  .املصنفات يف احلديث املقلوب: املطلب الرابع   

  :وبيان هذه املطالب فيما يلي
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  املطلب األول
  .تعريف احلديث 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
البئر قبل أن تطوى، وإمنا مسيت قليباً ألا كالشيء يقلب من جهة إىل جهة، : القليب

 كأنه قلب فإذا طويت فهي الطَّوى ولفظ القليب وكانت أرضاً فلما حفرت صار تراا
  .مذكر

  .)١(الذي يقلب األمور وحيتال هلا: واحلول القلب 
  

  :املقلوب اصطالحاً
  .)٢(املقصود هنا تعريف املقلوب يف اصطالح علماء احلديث، دون غريهم

                                 
  ).٥/١٧(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  : ة خاصة م، من ذلك  يأيت القلب يف اصطالح علماء البالغة وعلماء الصرف مبعاين اصطالحي)٢(

يأيت القلب يف علم الصرف مبعىن تقدمي بعض حروف الكلمة على بعض، ويسمى القلب املكاين، وأكثر ما   
" أيس"، و "وجه"مقلوب " جاه: "يتفق يف املهموز واملعتل، فقد تقدم عني الكلمة على الفاء، كما يف كلمة

وقد تتأخر الفاء عن الالم كما يف ". شيء"مقلوب " أشياء"وقد تقدم الالم على الفاء كما يف ". يأس"مقلوب 
  .  ٣٤١معجم القواعد العربية يف النحو والصرف ص: انظر "  الواحد"مقلوب " احلادي"
يف باب احلصر والقصر، إذ من ضروب احلصر اإلضايف باعتبار : ويأيت القلب يف علم البالغة يف مواضع منها  

خياطب به من يعتقد عكس احلكم الذي أثبته املتكلم فيقلبه عليه ، حيث "قصر القلب: "حال املخاطب
  .باستعمال أسلوب القصر

= 
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وسأستعرض هنا تعاريف أهل العلم للحديث املقلوب، 
لدي من مالحظات عامة، خامتاً ذلك ببيان التعريف مسجالً عقب كل تعريف أورده ما 

  .املختار

__________________  
= 

  .قلب البعض، وقلب الكل: ويف باب اجلناس، يف نوع اجلناس غري التام، ويسمى جناس العكس، وفيه نوعان  
ي إىل إحالة املعىن واملقلوب من عيوب ائتالف املعىن والوزن عند قدامة بن جعفر، وهو أن يضطر الوزن الشعر  

  : كقول عروة بن الورد  .فيقلبه الشاعر إىل خالف ما قصد
  غداة غدا مبهجته يفوق

  أطيق إال ما وما آلوك 
  

  فلو أين شهدت أبا سعاد
  فديت بنفسه نفسي ومايل

  
  .فقلب املعىن" فديت نفسه بنفسي: "أراد أن يقول   
ب فيه طريف التشبيه، فيجعل املشبه به مشبهاً، واملشبه يجعل وهو الذي يقل" التشبيه املقلوب"ويف باب التشبيه،   

  .٥٥٨ـ٥٥٣معجم البالغة العربية ص: انظر . مشبهاً به
. عرضت احلوض على الناقة: عرضت الناقة على احلوض، أي: واملقلوب من فنون العرب يف كالمها كما يقال  

، معجم علوم اللغة )١/٣٢٧(حو للسيوطي انظر األشباه والنظائر يف الن. وهذا من التوسعة يف كالمهم
  .٣٢٣ص

) هـ٣٨٨ت(قال اخلطايب ". زينوا القرآن بأصواتكم: "وقد استعمله بعض أهل احلديث يف بيان معىن حديث  
معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غري واحد من أئمة ): ١٣٨ـ٢/١٣٧(رمحه اهللا يف معامل السنن 

عرضت احلوض على : عرضت الناقة على احلوض، أي: ملقلوب كما يقالاحلديث، وزعموا أنه من باب ا
غريب احلديث : اهـ، وانظر."اشغلوا أصواتكم بالقرآن واهلجوا بقراءته واختذوه شعاراً وزينة: واملعىن... الناقة

وملا رأى بعضهم أن ): "١/٤٠٤(قال السندي رمحه اهللا يف حاشيته على سنن ابن ماجة ). ١/٣٥٧(للخطايب 
معناه زينوا أصواتكم : القرآن أعظم وأجل من أن حيسن بالصوت بل الصوت أحق أن حيسن بالقرآن؛ قال

اهـ قال جمد الدين املبـارك ابن "بالقرآن هكذا فسره غري واحد من أئمة احلديث زعموا أنه من باب القلب
زينوا القرآن ):" "٣٢٦ـ٢/٣٢٥(رمحه اهللا، يف النهاية يف غريب احلديث واألثر ) هـ٦٠٦ت(األثري 

الْهجوا بقراءته وتزينوا به، وليس ذَلك على : واملعىن. هو مقْلوب، أي زينوا أصواتكم بالقُرآن: قيل" بأصواتكم
الغناء يلهج بِتالوته كما يلهج سائر الناس ب: أي"ليس منا من مل يتغن بالقُرآن: "تطْريب القَول والتحزين، كقوله

  .اهـ"هكذا قال اهلروى واخلطَّايب ومن تقدمهما. والطَّرب
وسيأيت بيان أن عد هذا احلديث من باب املقلوب يف اللغة غري مسلّم، انظر املقصد املتعلق باألحاديث املقلوبة   

  ! متناً
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  :رمحه اهللا) هـ٦٤٣ت(تعريف ابن الصالح 
هو حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع : "قال عليه من اهللا الرمحة والرضوان

  منت هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد] جعل[كذلك ] هو[ليصري بذلك غريباً مرغوباً فيه، و 
  .)١(اهـ"ملنت ملنت آخر هذا ا
  : الحظ األمور التالية تو
  : ـ تابع ابن الصالح على تعريفه الذين اختصروا كتابه أو نظموه، ومن هؤالء١

  .)٢(رمحه اهللا) هـ٦٧٦ت(النووي 
  .)٣(رمحه اهللا) هـ٧٣٣ت(وابن مجاعة 

  .)٤(رمحه اهللا) هـ٧٤٣ت(والطييب 
  .)٥(رمحه اهللا) هـ٧٧٤ت(وابن كثري 
  .)٦(رمحه اهللا ) هـ٨٠٦ت(والعراقي 

.  وهو تعريف بالرسم الناقص،)٧(ـ جرى ابن الصالح يف تعريفه على التعريف باملثال٢
وفائدة هذه املالحظة بيان أنه ال يتوجه عليه رمحه اهللا نقد يف تعريفه من جهة أنه مل يكن 

  .جامعاً مانعاً؛ ألنه مل يقصد أصالً التعريف باحلد التام أو الرسم التام
ـ اقتصر ابن الصالح رمحه اهللا يف تعريفه باملثال على قسمني أو صورتني من املقلوب ٣

  !كما أنه أطلق الكالم فهو شامل حلال العمد و الوهم. يف السند، دون ذكر املقلوب يف املنت

                                 
  .  ٩١ علوم احلديث ص)١(
  ).  ١/٢٩١( تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي )٢(
  .  ٥٣املنهل اللطيف ص )٣(
  .  ٧٣ اخلالصة يف أصول احلديث ص)٤(
  .  ٨٧ اختصار علوم احلديث مع الباعث احلثيث ص)٥(
  ) .  ١/٢٨٢(له " التبصرة والتذكرة" يف ألفيته مع شرحها )٦(
  ).٢/٨٦٤( النكت البن حـجر )٧(
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رمحه اهللا أثناء ) هـ٨٥٢ت(وقد ذكر ذلك ابن حجر 
وقع يف صحيح : " صحيحه، قالتنبيهه على وقوع القلب يف منت حديث أخرجه مسـلم يف

 وهو نوع من أنواع علوم احلديث أغفله )١("حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله: "مسلم مقلوبا
 لكنه قصره على ما يقع يف اإلسناد، ونبه عليه )٢(ابن الصالح وإن كان أفرد نوع املقلوب

. )٤(لنوع املعكوسينبغي أن يسمى هذا ا: وقال شيخنا ... )٣(شيخنا يف حماسن االصطالح
  . انتهى 

واألوىل تسميته مقلوبا؛ فيكون املقلوب تارة يف اإلسناد وتارة يف املنت كما قالوه يف 
  .)٥(اهـ)."مقلوبا: (املدرج سواء ، وقد مساه بعض من تقدم

ـ وبناء على هذا فإن ابن الصالح رمحه ومن تابعه ومجاعة من أهل العلم ، مل يأت يف ٤
وعلل أهل العلم سبب ذلك أنه قصداً للغالب واألكثر من ! ب يف اإلسنادتعريفهم إال القل

  .صور القلب وهو القلب يف السند
املقلوب السندي ) أهل احلديث: أي(وقسموا : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 

  .)٦(اهـ"خاصة، لكونه األكثر كاقتصارهم يف املوضوع على املتين لكونه األهم
وهذا التعريف خيص القلب يف السند : "رمحه اهللا) هـ١١٩٤ت (قال عطية األجهوري

  .)٧(اهـ"واقتصر عليه يف التعريف لكثرته يف السند وقلته يف املنت
أكثر وقوعاً بالنسبة إىل ] مقلوب السند[و: "رمحه اهللا) هـ١٣٠٤ت(قال اللكنوي 

ا الفن، كما كثري من املصنفني يف هذ] مقلوب املنت[ولذا سكت عن ذكر ] مقلوب املنت[
                                 

  ).  ١٠٣١( أخرجه مسـلم يف كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم )١(
  .  ٩١ وهو النوع الثاين والعشرون من أنواع علوم احلديث عند ابن الصالح يف كتابه، ص)٢(
  .  ١٠٠٢ انظر املستدرك من حماسن االصطالح ص)٣(
وميكن أن يسمى ذلك باملعكوس، فينبغي أن يفرد بنوع خاص، ولكن مل : "، ونص عبارته١٠٠٤ ما سبق ص)٤(

  .  اهـ"أر من تعرض له
  ).  ٢/١٤٦(لباري  فتح ا)٥(
  ).  ١/٣١٩( فتح املغيث )٦(
  .  ٦٥ـ٦٤ حواشي األجهوري على شرح الزرقاين للبيقونية ص)٧(
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أم اقتصروا يف حبث املوضوع على املختلق متناً لكثرة 
  .)١(اهـ"وقوعه مع أنه قد يكون احلديث صحيحاً والسند موضوعاً

واحلق الذي ال مرية فيه أن كالم أئمة اجلرح والتعديل املتعلق باملقلوب أكثره وجلّه متعلق 
 ألحد من املتقدمني يف القلب يف بالقلب يف السند، بل ال استحضر اآلن كالماً صرحياً

الصور املندرجة حتت القلب يف السند فإا صورتان وصورة : ويؤيد هذا الواقع )٢(املنت
  .واحدة للمنت، وصورة مشتركة بينهما، وعدها األكثر من صور قلب السند

                                 
  .  ٤٠٥ ظفر األماين ص)١(
يف املنت، ولكن جاءت ) القلب(رمحه اهللا مل يأت فيه صراحة اسم ) هـ٢٠٤ت(إال كالماً لإلمام الشافعي ) ٢(

، حيث )٦/٣٢٥(ب متناً وهو ما جاء يف كالم البيهقي يف السنن الكبري صورته، والعلماء مثلوا ا يف املقلو
 رمعن نافع عن ابنِ ع رِيمالع رمع صلى اهللا عليه : "قال بعد روايته من طريق عبد اهللا يعنـي ابن أَنَّ النبـي

 وقد .د اهللا العمرِي كثـري الوهمِعب: "قال البيهقي". وسلم قَسم يوم خيبر للفارسِ سهمنيِ، وللراجلِ سهماً
قالَ الشافعي . روِي ذلك من وجه آخر عن القَعنبِـي عن عبد اهللا العمرِي بالشك فـي الفارسِ أَو الفَرسِ

.  وللراجلِ سهماًللفارسِ سهمنيِ: للفرسِ سهمنيِ وللرجلِ سهماً، فقالَ: كَأَنه مسع نافعاً يقولُ: فـي القديـمِ
فْظعلـى أخيه فـي الـح رماهللا بنِ ع دـيبع ةمقْدأهل العلـم فـي ت نم أحد كشي اهـ"ولـيس    

اإلمام ابن خزمية : ووجدت كالماً صرحياً يف املقلوب متناً ولكن لعلمني من القرن الرابع واخلامس أحدمها  
قلب ابن : "، حيث ذكر صورة القلب يف املنت، وقال٣٦٠يد صرمحه اهللا يف كتاب التوح)  هـ٣١١ت(

وشعبة وابن منيـر أوىل مبنت اخلرب من أيب ! وتابع شـعبة يف معىن املنت. منيـر املنت على مارواه أبومعاوية
خصلتان أحدامها مسعتها من رسول اهللا : معاوية، وتابعهما أيضا سيار أبواحلكم عن أيب وائل عن عبداهللا قال

من مات وهو جيعل هللا نداً دخل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  اهللا عليه وسلم واألخرى أنا أقوهلاصلى
رمحه ) هـ٤٥٨ت(اإلمام البيهقي : اهـ وثانيهما"من مات وهو ال جيعل هللا نداً دخل اجلنة: النار، وأنا أقول

يف هذه الرواية : "الم له عن حديث، حيث قال يف ك)٤٩ـ٢/٤٨(اهللا، يف كتابه معرفة السنن واآلثار 
  .اهـ"الصحيحة تكذيب من قلب هذا احلديث وأتى فيه مبا مل يأت به الثقات من أصحاب قتادة

وسيأيت شرح ذلك يف املقصد املتعلق بإيراد !  والذي وقع يف الرواية اليت تكلم عليها البيهقي قلب يف املنت: قلت  
  !األحاديث املقلوبة يف املنت



 

١١ 

  

 

ـ ذكر ابن الصالح يف تعريفه مثالني للمقلوب، ٥
آلخر، وسند اآلخر ملنت هذا، وهذه الصورة للقلب أن جيعل سند احلديث ملنت ا: أحدمها

عدها مجهور املصنفني يف مصطلح احلديث من قبيل القلب يف السند، وعدها بعضهم من 
  .)١(قبيل قلب املنت

رمحه اهللا مثاالً للقلب يف املنت ينطبق على هذه الصورة ) هـ٨٥٢ت(وقد ذكر ابن حجر 
 نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متناً أو وأما يف املنت فكمن يعمد إىل: "حيث قال

متوناً ليست فيها كنسخة معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وقد زاد 
  .فيها

وكنسخة مـالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما زاد فيها مجاعة عدة أحاديث 
  .)٢(اهـ"ين يف غرائب مالكليست فيها، منها القوي والسقيم وقد ذكر جلّها الدارقـط

فإذا اعتربنا أن القسم الثاين من املقلوب الذي ذكره ابن الصالح وهو جعل منت هذا 
من نوع املقلوب متناً فإنه يكون رمحه اهللا قد أشار يف تعريفه إىل " اخل... اإلسناد إلسناد آخر

احدة وهي كونه مل وينحصر القصور يف تعريفه يف جهة و. القلب يف السند والقلب يف املنت
يشمل مجيع أنواع املعرف يف كل صوره أو أفراده؛ مكتفياً باإلشارة إىل حمله فالقلب إما أن 

وفائدة . يكون يف السند وإما أن يكون يف املنت، واكتفى بالتمثيل مبثال واحد لكل منهما
  .نتالتنبيه أنه ال يتوجه نقد ابن الصالح بأنه مل يشر إىل القلب يف امل: هذا

  :رمحه اهللا) هـ٧٠٢ت) (أيب الفتح القشريي(تعريف ابن دقيق العيد 

                                 
، و الطحان يف كتابه تيسري )٢/١٠٠(حممد حمي الدين عبداحلميد يف تعليقه على توضيح األفكار : ؤالء  من ه)١(

  .١٦١، وصاحب صقل األفهام بشرح منظومة البيقونية ص١٠٨مصطلح احلديث ص
وقد يطلق املقلوب على : "٢٣٦إذ األمر كما قال ابن دقيق العيد يف االقتراح ص! واخلطب يف ذلك سهل  

  اهـ"بالنسبة إىل اإلسناد، واإلسناد بالنسبة إىل اللفظاللفظ 
  !، هذه الصورة من أمثلة القلب يف املنت والسند مجيعا٩٠ًوعد السماحي يف غيث املستغيث ص  

  ).  ٢/٨٦٥( النكت البن حـجر )٢(



 

١٢ 

  

 

هو أن يكون احلديث معروفاً برواية : "قال رمحة اهللا عليه
  .)١(اهـ"رجل معيـن فريوى عن غريه طلباً لإلغراب وتنفيقاً لسوق تلك الرواية

  :ويالحظ ما يلي
  .ـ أنه اقتصر يف تعريفه على القلب يف السند١
تعريفه يشمل صورة القلب بإبدال راوٍ يف السند بآخر يف طبقته، كما يشمل ـ أنّ ٢

صورة إبدال السند مجيعه، وعليه فإن تعريف ابن دقيق العيد يقال فيه ما سبق على تعريف 
ابن الصالح، من أن القصور يف تعريفه يف جهة واحدة وهي كونه مل يشمل مجيع أنواع 

  . كتفياً باإلشارة إىل حملهاملعرف يف كل صوره أو أفراده؛ م
  : رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(تعريف الذهيب 

هو ما رواه الشيخ بإسناد مل يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد : "قال رمحه اهللا
كعب بن "بـ " مرة بن كعب: "حديث إىل منت آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راوٍ مثل

  .)٢(اهـ""سنان بن سعد"بـ " سعد بن سنان"، و "مرة
  :ويالحظ ما يلي

  .ـ أن الكالم فيه كالكالم يف تعريف ابن الصالح١
أن ينقلب : ـ أنه عدل عن املثال األول عند ابن الصالح مبثال آخر وهو قلب األمساء٢

سنان بن "بـ " سعد بن سنان"، و "كعب بن مرة"بـ " مرة بن كعب: "عليه اسم راوٍ مثل
ب تضاف إىل الصورتني اللتني ذكرمها ابن الصالح ، وهذه صورة من صور القل"سعد

  .فيكون للقلب ثالث صور، مجيعها يف السند، وإحداها مشتركة بني السند واملنت
  

  : رمحه اهللا) هـ٧٩٤ت(تعريف الزركشي 

                                 
  .  ٢٣٦ االقتراح ص)١(
  .  ٦٠ املوقظة ص)٢(



 

١٣ 

  

 

جعل إسناد ملنت آخر وتغيري إسناد : "قال رمحه اهللا
  .)١(اهـ"بإسناد

  :ويالحظ مايلي 
عترب تعريفه هذا مبيناً حلقيقة املقلوب، وقاله بعد أن تعقّب ـ أن الزركشي رمحه اهللا ا١

  .)٢("مل يتعرض للقلب يف املنت: "ابن الصالح يف تعريفه بقوله
وقد قدمت لك ضمن املالحظات حتت تعريف ابن الصالح أنه ميكن اعتبار ابن الصالح 

عضهم، حيث ذكر قد تعرض للتعريف باملقلوب يف املنت، على الطريقة اليت جرى عليها ب
منت هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد هذا ] جعل[كذلك ] هو[و : "املثال الثاين يف تعريفه

، وهذه الصورة ميكن أن تعترب من املقلوب يف املنت بالنظر إىل املنت؛ وعليه فال "املنت ملنت آخر
  !تعقب على ابن الصالح هنا

ىت يصح كالمه يف أن التعريف ـ بل ال بد من اعتبار ذلك يف تعريف الزركشي ح٢
  !يبني حقيقة املقلوب) الزركشي: يعين(الذي ذكره 

إذا كان هذا هو املراد، فما وجه تعقبه على ابن الصالح بأنه مل : وعندها يأيت سؤال
  يتعرض للقلب يف املنت؟

إن تعريف ابن الصالح بذكر املثال الثاين جاء بطريقة قد توهم أن حمل التعريف : اجلواب
هو حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك غريباً : "نده هو فقط قولهع

ألن ذكره للجزء الثاين يف التعريف جاء يف سياق ذكره لقصة البخاري " مرغوباً فيه
  !مع أهل بغداد ملّا قلبوا له األحاديث فميزها) هـ٢٥٦ت(

اجلزء األول من كالم ابن فكأن ـ واهللا اعلم ـ احلافظ الزركشي رمحه اهللا اعترب 
  !الصالح هو فقط التعريف فأورد عليه إيراده ذاك

                                 
  ).  ٢/٢٩٩( نكت الزركشي على كتاب ابن الصالح )١(
  ).  ٢/٣٠٥( النكت للزركشي )٢(



 

١٤ 

  

 

ـ إذا تقرر ما ذكرته ؛ فال تعقب على ابن الصالح ٣
أصالً من هذه اجلهة، ويبقى أن يتعقب الزركشي يف تعريفه مبا سبق من تعقيب على ابن 

  . الصالح من أن التعريف مل يشمل مجيع صور القلب
  : رمحه اهللا) هـ٨٠٤ت (تعريف ابن امللقن

  .)١(اهـ"إسناد احلديث إىل غري راويه: "قال رمحه اهللا
  :ويالحظ ما يلي

  .ـ أن تعريفه يشمل الصورتني اليت ذكرمها ابن الصالح والزركشي رحهما اهللا١
ـ أن تعريفه مع كونه غري شامل جلميع صور املعرف إال أنه أليق بصناعة التعاريف ممن ٢

  .جلميعقبله، رحم اهللا ا
  .ـ أن مما يتعقب به أن تعريفه مل يأت شامالً جلميع أفراد املعرف٣

  : رمحه اهللا) هـ٨١٦ت(تعريف الشريف اجلرجاين 
هو حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك غريباً : "قال رمحه اهللا

سانيد مرغوباً فيه، وحديث البخـاري حني قدم بغداد، وامتحان الشيوخ إياه بقلب األ
  .)٢(اهـ"مشهور

أن الكالم فيه كالكالم على تعريف ابن الصالح، بل هو يف حقيقته : ويالحظ ما يلي
  .اختصار كالم ابن الصالح رحم اهللا اجلميع

  : رمحه اهللا) هـ٨٣٣ت(تعريف ابن اجلزري 
  : قال رمحه اهللا

  سـامل يأيت نافع لريغنب
   على ذا أطلقوامركبمث 

  عإسناد ذا لغريه كما وق

   أن يكون عناملقلوبواخلرب 
  وقيل فاعل هذا يسرق

  وعندي أنه الذي وضع: قلت

                                 
  .٥٨ تذكرة ابن امللقن مع شرحها التوضيح األر ص)١(
  .  ٩٢ خمتصر اجلرجاين ص)٢(



 

١٥ 

  

 

  )١(واملز أيضاً بابن عبداهلادي
  يسبق لفظ الراو فيه ينقلب

  انعكسللنار ينشيء اهللا خلقاً 
  )٢(وقبل مجعة يصلِّي أربع

  

للحافظ البخـاري يف بغداد
  

   وأصله كما جيبمنقلب
  كمثل للفارس سهمني للفرس

   ابن مكتوم ليل يسمعإن
  

  :وتالحظ األمور التالية
: ـ أن ابن اجلزري رمحه اهللا أطلق املقلوب على صورة واحدة، من صوره، وهي١

  ".حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك غريباً مرغوباً فيه"
جعل منت هذا : "ـ مسى الصورة الثانية من صور املقلوب عند ابن الصالح وهي٢

هي أوىل ذه : ، وقال"املركب"، مساها بـ " سناد إلسناد آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخراإل
  .التسمية من الصورة األوىل اليت مساها بعض احملدثني بذلك

  .وهذا اصطالح من ابن اجلزري و ال مشاحة فيه
أن يكون احلديث على وجه فينقلب بعض : "ـ ذكر صورة القلب يف املنت اليت هي٣
وأشار رمحه اهللا أن ". املنقلب"ومساها بـ ، )٣("ه على الراوي فيتغير معناه ورمبا انعكسلفظ

  .يف قلب املنت عكس للمنت
ميكن أن يسمى ذلك باملعكوس، : "رمحه اهللا) هـ٨٠٥ت(وقد قال السراج البلقيين 

  . )٤(اهـ"فينبغي أن يفرد بنوع خاص ولكن مل أر من تعرض له

__________________  
= 

 سيأيت ذكر قصة البخـاري مع أهل بغداد وقصة املزي مع ابن عبداهلادي ملا امتحنا بقلب األحاديث عليهما، )١(
  !ب احلديثيف املقصد الثاين، عند الكالم عن تداخل التلقني مع قل

  ).٣٤٣ـ١/٣٣٩( اهلداية يف علم الرواية مع شرحها الغاية للسخاوي )٢(
  ).  ١/٣٤٣( العناية شرح اهلداية )٣(
  .  ١٠٠٤ص) املستدرك( حماسن االصطالح )٤(



 

١٦ 

  

 

 يف ذكره هلذه الصورة قد متيز عمن وابن اجلزري رمحه اهللا
  .قبله، بل إنه رمحه اهللا ذكر أمثلة هلذا القسم توضحه وتبينه، فجزاه اهللا خرياً

أن ينقلب عليه : "ـ يستدرك عليه رمحه اهللا أنه مل يذكر صورة القلب يف األمساء، وهو ٤
سنان بن  "بـ" سعد بن سنان"، و "كعب بن مرة"بـ " مرة بن كعب: "اسم راوٍ مثل

  ".سعد
  : رمحه اهللا) هـ٨٤٠ت(تعريف ابن الوزير اليماين 

أن يكون احلديث مشهوراً براوٍ فيجعل مكانه راوٍ : أحدمها : هو قسمان : "قال رمحه اهللا
آخر يف طبقته ليصري بذلك غريباً مرغوباً فيه كحديث مشهور بسامل جيعل مكانه نافع وحنو 

سناد منت فيجعل على منت آخر، ومنت هذا فيجعل بإسناد أن يؤخذ إ: القسم الثاين... ذلك
وهو ما : نوع آخر من املقلوب. ما انقلب على راويه ومل يقصد قلبه: )١(القسم الثالث. آخر

  .)٢(اهـ"انقلب متنه على بعض الرواة
  :ويالحظ عليه األمور التالية

 املنت بصورة خاصة ـ أن تعريفه جاء شامالً للقلب يف السند واملنت، مفرداً القلب يف١
  .غري مشتركة

  .ـ أن مجيع هذه الصور عنده يف املقلوب، ومل يصطلح هلا أمساء خاصة٢
أن ينقلب عليه : "ـ يستدرك عليه رمحه اهللا أنه مل يذكر صورة القلب يف األمساء، وهو ٣

سنان بن "بـ " سعد بن سنان"، و "كعب بن مرة"بـ " مرة بن كعب: "اسم راوٍ مثل
  ".سعد

  : رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(تعريف ابن حجر 
حقيقته إبدال من يعرف برواية بغريه فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من : "قال رمحه اهللا

راوٍ حىت اإلسناد كله وقد يقع ذلك عمداً إما بقصد اإلغراب أو لقصد االمتحان وقد يقع 

                                 
  .، إىل ذلك)٢/١٠٥(مع قوله يف أول الكالم أن املقلوب قسمان، ونبه يف توضيح األفكار !  كذا )١(
  ).  ١٠٦ـ٢/٩٨(ر مع شرحه توضيح األفكار  تنقيح األنظا)٢(



 

١٧ 

  

 

 ومهاً فأقسامه ثالثة وهي كلها يف اإلسناد وقد يقع نظريها يف
إن كانت املخالفة بتقدمي أو تأخري أي يف : "وقال أيضاً. )١(اهـ"املنت وقد يقع فيهما مجيعاً

؛ ألن اسم أحدمها اسم أيب اآلخر فهذا "كعب بن مرة"و" مرة بن كعــب"األمساء كــ 
وقد يقع اإلبدل عمداً ملن يريد : "مث قال. )٢("هو املقلوب، وقد يقع القلب يف املنت أيضاً

وشرطه أن ال يستمر .  حفظه امتحاناً من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغريمهااختبار
عليه بل ينتهي بانتهاء احلاجة، فلو وقع اإلبدال عمداً ال ملصلحة بل لإلغراب مثالً فهو من 

  .)٣(اهـ"أقسام املوضوع ولو وقع غلطاً فهو من املقلوب أو املعلل
  : ويالحظ ما يلي 

حجـر رمحه اهللا هذا مل يأت يف حمل واحد بل جاء مفرقاً يف أكثر ـ أن تعريف ابن ١
من موضع ويف أكثر من كتاب؛ فاملقطع األول جاء يف كتابه النكت على كتاب ابن 

  .، يف موضعني منه"نزهة النظر"الصالح، واملقطع الثاين جاء يف كتابه 
 يف األمساء كــ املخالفة بتقدمي أو تأخري"ـ أنه اصطلح على تسمية ما وقعت فيه ٢

فهو )٤("املقلوب"مع تسميته له بـ " املبدل"، بـ "كعب بن مرة"و" مرة بن كعــب"
  .مقلوب مبدل

إبدال من يعرف برواية بغريه فيدخل فيه : يعين(ـ اصطلح على أن ما وقع فيه اإلبدال ٣
الً فهو من عمداً ال ملصلحة بل لإلغراب مث) إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حىت اإلسناد كله

أقسام املوضوع، وهو بذلك ال مينع تسميته باملقلوب بل يقيده بأنه مقلوب موضوع، أما لو 
وقع غلطاً فهو من املقلوب أو املعلل، فحصر القلب يف الوهم فهو الذي يطلق عليه أنه 

  .دون أي قيد" مقلوب"

                                 
  ).  ٢/٨٦٤) (البن حجر( النكت على كتاب ابن الصالح )١(
  .  على أن القلب يقع تارة يف السند، وتارة يف املنت، كما قالوه يف املدرج سواء) ٢/١٤٦( ونص يف فتح الباري )٢(
  .١٠٢، ١٠١ نزهة النظر شرح خنبة الفكر ص)٣(
  .  ١٠١ الرتهة صكما صرح بذلك يف) ٤(



 

١٨ 

  

 

ـ أن تعريف ابن حجـر رمحه اهللا بالنظر إىل جمموعه ٤
يع صور املقلوب، وستأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ يف آخر هذا االستعراض جاء شامالً جلم

  .لتعريف املقلوب عند علماء املصطلح
رمحه اهللا يف نزهة النظر ما قد يوهم أن شرط ) هـ٨٥٢ت(ـ يف كالم ابن حجر ٥

وسبب هذا ـ واهللا اعلم ـ عبارة ابن حجـر رمحه ، )١(املقلوب املبدل أن يقع ومهاً وغلطاً
وقد يقع اإلبدل عمداً ملن يريد اختبار حفظه امتحاناً من فاعله كما :" نفسه حيث قالاهللا

وشرطه أن ال يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء احلاجة، فلو . وقع للبخاري والعقيلي وغريمها
وقع اإلبدال عمداً ال ملصلحة بل لإلغراب مثالً فهو من أقسام املوضوع ولو وقع غلطاً فهو 

  .)٢(اهـ" أو املعللمن املقلوب
  ويزول هذا اإليهام  ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ إذا تنبهت إىل أن مراد احلافظ ابن حجـر

ـ واهللا اعلم ـ أن وقوع اإلبدال عمداً يدخل يف املوضوع ال أنه ال يسمى مقلوب، بل 
  :يكون مقلوب موضوع، فال يطلق عليه اسم القلب فقط؛ ويدل على هذا األمور التالية

ه نص أن اإلبدال يقع عمداً وومهاً، ويسمى يف مجيع حالته قلباً وذلك يف قوله رمحه ـ أن
إبدال من يعرف برواية بغريه فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر ) املقلوب: يعين(حقيقته : "اهللا

من راوٍ حىت اإلسناد كله وقد يقع ذلك عمداً إما بقصد اإلغراب أو لقصد االمتحان وقد 
أقسامه ثالثة وهي كلها يف اإلسناد وقد يقع نظريها يف املنت وقد يقع فيهما يقع ومهاً ف

  .)٣(اهـ"مجيعاً
إن : "ـ أنه نص على أن إبدال اسم الراوي بالتقدمي والتأخري من املقلوب حيث قال

كعب بن "و" مرة بن كعــب"كانت املخالفة بتقدمي أو تأخري أي يف األمساء كــ 
  ". سم أيب اآلخر فهذا هو املقلوب، وقد يقع القلب يف املنت أيضاً؛ ألن اسم أحدمها ا"مرة

ـ فتحصل من النصني أن اإلبدال يف احلديث سنداً أو متناً جبميع صوره عنده من 
                                 

  ).  ٢/٨٦( نقله عن بعضهم يف اليواقيت والدرر )١(
  .١٠٢، ١٠١ نزهة النظر شرح خنبة الفكر ص)٢(
  ).  ٢/٨٦٤) (البن حجر( النكت على كتاب ابن الصالح )٣(



 

١٩ 

  

 

املقلوب، ومجيعه عنده يقع عمداً أو سهواً، وعليه؛ فإن مراده 
م الراوي بالتقدمي أو أن املقلوب يف حالة حصوله عمداً سواء كان يف اس": املبدل"باصطالح 

" الرتهة"التأخري أو بإبدال راوٍ مكان راوٍ أو إبدال السند مجيعه وهو ما مثل له يف كالمه يف 
، فاإلبدال يف مجيع هذه الصور إذا وقع عمداً فهو من "كما وقع للبخاري والعقيلي: "بقوله

  .أقسام املوضوع، و ال يزول عنه اسم املقلوب، فيكون مقلوباً موضوعاً
من محله لشره : الصنف الثالث: "ـ يساعد هذا قوله يف معرض ذكر أصناف الوضاعني

وحمبة الظهور على الوضع ممن رق دينه من احملدثني فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسناداً 
  .)١(اهـ"صحيحاً مشهوراً كمن يدعي مساع من مل يسمع وهذا داخل يف قسم املقلوب

وهناك أدخل اإلبدال يف حال العمد يف املوضوع، فليس فهنا أدخل هذا يف املقلوب، 
مراده إذا أنه ال يسمى مقلوباً إمنا مراده أنه يسمى مقلوباً مع قيد الوضع، ألن راويه تعمد 

  .وقوع القلب ومهاً ال عمداً: مطلقاً دون قيد شرطه" املقلوب"فاسم ! ذلك
  :ولهرمحه اهللا يف ق) هـ٩١١ت(وهذا هو ما أشار إليه السيوطي 

  إما بإبدال الذي به اشتهر
  أو جعل إسناد حديث اجتىب
  ممتحناً كأهل بغداد حكوا

  )٢(وقد يكون القلب سهواً أطلقه

  

  القلب يف املنت ويف اإلسناد قر  
  واحد نظريه ليغربا
  آلخر و عكسه إغراباً أو

وهو يسمى عندهم بالسرقة
  

  

                                 
ومنه تعلم ما يف كالم الطوخي الذي نقله الشيخ عطية األجهوري يف ). ٢/٨٥٢( النكت البن حجـر )١(

وأما لو أتى بسند كذباً من عنده ليس بسند : "، حيث قال٦٥ى شرح الزرقاين لنظم البيقونية صحواشيه عل
وأما عكسه وهو ذكر سند . حلديث أصال فوضعه ملنت مشهور فال يسمى قلباً باصطالحهم بل هو حرام

إال مقيداً بوصف إن أراد أنه اليسمى مقلوباً مطلقاً : اهـ قلت"مشهور حلديث موضوع فال يسمى قلباً أيضاً
الوضع فاألمر كما قال، وقد سبق التنبيه عليه حتت املالحظات على تعريف احلافظ ابن حجـر رمحه اهللا، وأما 

  .إن أراد نفي تسميته باملقلوب أصالً حىت بالقيد فهو خالف ما تراه من كالم أهل العلم، واهللا املوفق
  .٦٩ ألفية السيوطي ص)٢(



 

٢٠ 

  

 

عىن يشري إىل امل" وقد يكون القلب سهواً أطلقه: " فقوله
وهذا يف احلقيقة يتفق مع ما تقرر يف علم املصطلح عن احلديث املوضوع . الذي ذكرته لك

الحتل روايته ألحد علم حاله يف أي معىن كان إال مقروناً ببيان وضعه خبالف غريه "من أنه 
من األحاديث الضعيفة اليت حيتمل صدقها يف الباطن حيث جاز روايتها يف الترغيب 

  .)١("والترهيب
  : رمحه اهللا) هـ٨٧٣ت(تعريف حممد بن حممد بن علي الفارسي 

هو أن يكون حديث مشهور عن راوٍ فيجعل عن راوٍ آخر لريغبوا فيه : "قال رمحه اهللا
لغرابته، كحديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك مرغوباً فيه، وقد خيترب به 

  .)٢(اهـ"قدم بغداد] ملّا[البخـاري ] مع[احلديثي كما روي 
  :ويالحظ عليه ما يلي

  .أن الكالم فيه كالكالم على تعريف ابن الصالح رمحه اهللا
  : رمحه اهللا) هـ٨٧٩ت(تعريف حمي الدين الكافيجي 

هو ما اشتهر عن راوٍ مث جعل عن راوٍ آخر يف طبقته ليصري بذلك غريباً : "قال رمحه اهللا
 آخر، وجيعل متنه بإسناد آخر لغرض وقد يؤخذ سند متنه فيجعل على منت.. مرغوباً فيه 
  .)٣(اهـ"من األغراض

  :ويالحظ عليه 
  .أن الكالم فيه كالكالم على تعريف ابن الصالح رمحه اهللا

  : رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(تعريف السخاوي 
حقيقة القلب تغيري من يعرف برواية ما بغريه : "قال رمحه اهللا معرفاً املقلوب يف السند

أما قلب املنت فحقيقته أن يعطي أحد الشيئني ما اشتهر : " مث قال.)٤("عمداً أو سهواً
                                 

  .  ٨٩لصالح ص علوم احلديث البن ا)١(
  .    بتصرف يسري٨٠ـ٧٩ جواهر األصول ص)٢(
  .  ١٣٧ـ١٣٦ املختصر يف علم األثر ص)٣(
  ).  ١/٣١٨( فتح املغيث )٤(



 

٢١ 

  

 

  .)١(اهـ"لآلخر
  :ويالحظ ما يلي

وكذا . ـ أن صورة القلب بإبدال اسم الراوي باسم أبيه، داخلة يف تعريفه لقلب السند١
  !إبدال الراوي يشمل الراوي الواحد أو مجيع السند، فشمل كالمه مجيع صور قلب السند

املقلوب : "ميكن أن نشكل من تعريفه لقلب السند واملنت تعريفاً جامعاً، فنقولـ أننا ٢
هو تغيري من يعرف برواية ما بغريه عمداً أو سهواً أو أن يعطي أحد الشيئني يف منت احلديث 

  ".ما اشتهر لآلخر
 شاملة لتغيري راوٍ مكان راوٍ أو لتغيري" تغيري من يعرف برواية ما بغريه: "وتكون عبارة

  !أكثر من راوٍ أو السند مجيعه
ـ وعليه فإن تعريف السخاوي رمحه اهللا يعد جامعاً ألفراد املعرف، مانعاً من دخول ٣

  .غريها فيه
  :رمحه اهللا) هـ٩٠٩ت(تعريف مجال الدين يوسف ابن عبداهلادي 

اً مرغوباً فيه، واملقلوب منه ما اشتهر براوٍ فيجعل مكانه راوٍ يف طبقته ليصري غريب: "قال رمحه اهللا
  .)٢(اهـ"ومنه أن يؤخذ إسناد فيجعل على منت آخر، ويؤخذ منت فيجعل بإسناد

  :ويالحظ عليه 
  .أن الكالم فيه كالكالم على تعريف ابن الصالح رمحه اهللا

  :رمحه اهللا) هـ٩١١ت(تعريف جالل الدين السيوطي 
  : قال رمحه اهللا

  إما بإبدال الذي به اشتهر
  ث اجتىبأو جعل إسناد حدي

  ممتحناً كأهل بغداد حكوا
  )٣(وقد يكون القلب سهواً أطلقه

  القلب يف املنت ويف اإلسناد قر  
  واحد نظريه ليغربا
  آلخر و عكسه إغراباً أو

                                 
  ).  ١/٣٢٨( فتح املغيث )١(
  .  ٢٧ بلغة احلثيث إىل علم حلديث ص)٢(
  .٦٩ ألفية السيوطي ص)٣(



 

٢٢ 

  

 

وهو يسمى عندهم بالسرقة  
  

  
  :ويالحظ ما يلي

اشتهر إبدال الذي به : "ـ أن تعريف املقلوب عند السيوطي رمحه اهللا، من خالل هذه األبيات هو
  ".احلديث سنداً أو متناً

ـ أن الصور اليت نص عليها يف املقلوب هي نفسها الصور اليت نص عليها ابن الصالح رمحه اهللا، 
  .فالكالم عليه هناك

  : رمحه اهللا) هـ٩٢٥ت(تعريف زكريا األنصاري 
  .)١(اهـ]"يف أقسام املقلوب[هو تبديل شيء بآخر على الوجه اآليت : "قال رمحه اهللا

  :يالحظ ما يليو
  .)٢(أن تعريفه على ما فيه من إام يعد تعريفاً جامعاً مانعاً

  : رمحه اهللا) هـ١٣٠٤ت(تعريف اللكنوي 
املقلوب هو احلديث الذي وقع يف متنه أو يف سنده تغيري بإبدال لفظ : "قال رمحة اهللا عليه

ك فهو على قسمني مقلوب ، وحنو ذل)٣(]املتقدم[أو مجلة بآخر، أو بتقدمي املتأخر وتأخري 
  .)٤(اهـ"املنت ومقلوب السند
  :ويالحظ ما يلي

  .أن هذا التعريف من التعاريف اجلامعة املانعة البعيدة عن اإليهام
  :رمحه اهللا) هـ١٣٣٢ت(تعريف مجال الدين القامسي 

املقلوب وهو ما بدل فيه راوٍ بآخر يف : "قال رمحه اهللا، حتت األنواع اليت ختتص بالضعيف

                                 
  .  ، بتصرف )١/٢٨٢( فتح الباقي )١(
  .  ٦٥لى شرح الزرقاين للمنظومة البيقونية ص حواشي األجهوري ع)٢(
  !  وهو سبق قلم إن مل يكن خطأ طبعي" وتأخري املتأخر: "٤٠٥ يف ظفر األماين ص)٣(
  .٤٠٥ ظفر األماين ص)٤(



 

٢٣ 

  

 

طبقته أو أخذ إسناد متنه فركب على منت آخر ويقال له 
  .)١("املركب

الذي ينقلب بعض : املنقلب: "وعد يف األنواع اليت تشترك يف الصحيح واحلسن والضعيف
  .)٢(اهـ"لفظه على الراوي فيتغري معناه

  :ويالحظ ما يلي
وهو يف هذا " قلباملن"ـ أن القامسي رمحه اهللا اصطلح تسمية صورة القلب يف املنت بـ ١

  .يتابع ابن اجلزري رمحه اهللا يف هذا االصطالح، وال مشاحة يف االصطالح
ما بدل فيه راوٍ بآخر يف طبقته أو : ـ أنه خص بوصف املقلوب صورتني فقط منه ومها٢

  .أخذ إسناد متنه فركب على منت آخر
 يف هذا أيضاً متبع وهو" املركب"ـ أنه أشار إىل تسمية الصورة الثانية من املقلوب بـ ٣

  .البن اجلزري رمحه اهللا
  .إبدال اسم الراوي مع اسم أبيه: ـ مل يرد يف كالمه ذكر للصورة الرابعة وهي٤
وهو يعين . ـ تصرحيه بتخصيص الصورتني اللتني ذكرمها بكوما من نوع الضعيف٥

يكون صحيحاً بذلك ـ واهللا اعلم ـ أما من نوع الضعيف من جهة السند، أما املنت فقد 
أو حسناً أو ضعيفاً أو حىت موضوعاً؛ ولذلك تراه رمحه اهللا ملّا ذكر القلب املتعلق باملنت 

  . أدرجه حتت األنواع اليت تشترك يف الصحيح واحلسن والضعيف" املنقلب"ومساه بـ 
  : رمحه اهللا) هـ١٣٣٨ت(تعريف طـاهر اجلزائري 

هو ما وقعت : "يف أقسام احلديث الضعيفقال رمحه اهللا، معرفاً للمقلوب وقد عده 
  ".والغالب يف القلب أن يكون يف اإلسناد... املخالفة فيه بالتقدمي والتأخري 

... القلب أعم من ذلك وجعلوا القلب يف اإلسناد قسمني: وقال األكثرون : "مث قال
: بقولهوقد عرف بعضهم القلب يف املنت : "مث قال". وذكر حنواً من تقسيم ابن الصالح

                                 
  .  ١٣٢ قواعد التحديث ص)١(
  .  ١٢٦ قواعد التحديث ص)٢(



 

٢٤ 

  

 

  .)١(اهـ"فذكر تعريف السخاوي السابق ذكره
  :ويالحظ ما يلي

ـ أن تعريفه ينظر إىل تعريف ابن حجـر رمحه اهللا يف كتابه نزهة النظر، وقد تقدم، ١
  .لكنه جعله عاماً ومل خيصه بكونه يف أمساء الرواة بل جعله شامالً للسند واملنت

من أن يكون بالتقدمي والتأخري، وهذا ما ـ ميكن أن يتعقب تعريفه بكون القلب أعم ٢
ويبدو أن مراد الشيخ  رمحه ! أشار إليه يف كالمه عندما ذكر تعريف املقلوب عند األكثرين

اهللا أن حصر القلب يف هذه الصورة أوىل، ويكون هذا اصطالحاً خاصاً به، و ال مشاحة يف 
  !االصطالح

ه اهللا يف جمموع كالمه يف الرتهة ال رمح) هـ٨٥٢ت(ـ تقدم التنبيه على أن ابن حجر ٣
يفيد حصر املقلوب يف التقدمي والتأخري يف األمساء، وإمنا وقع إيهام يف عبارته بسبب الفصل، 
ويؤكد أنه مل يرد حصر املقلوب يف التقدمي والتأخري يف األمساء أمور سبق ذكرها، فارجع 

  ! غري مأمور إىل تعريف ابن حـجر واملالحظات حتته
تعقب أيضاً بأنه أدرج املقلوب حتت أقسام الضعيف، هكذا مطلقاً دون تفصيل، ـ وي٤

  . والواقع أن املقلوب منه ما يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً
  :رمحه اهللا) هـ١٤٠٣ت(تعريف حممد حممد أبوشهبة 

ه املقلوب يف اصطالح احملدثني هو احلديث الذي وقع تغيري يف متنه أو سند: "قال رمحه اهللا
  .)٢(اهـ"بإبدال أو تقدمي وتأخري وحنو ذلك وهو قسمان مقلوب املنت ومقلوب السند

  :ويالحظ ما يلي
عاد " تغيري: "أن هذا التعريف من التعاريف اجلامعة املانعة، وما وقع فيه من كلمة مبهمة

  .وفسرها يف الكالم نفسه، وهو ينظر يف تعريفه إىل تعريف احلافظ السخاوي رمحه اهللا
  :رمحه اهللا) هـ١٤٠٤ت(يف حممد حممد السماحي تعر

                                 
  .  ، بتصرف يسري واختصار٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٤،٥٧٧ توجيه النظر ص)١(
  .  ٣١٥وسيط يف علوم ومصطلح احلديث ص ال)٢(



 

٢٥ 

  

 

هو احلديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً : "قال رمحه اهللا



 

٢٦ 

  

 

قلب يف اإلسناد، وقلب يف املنت، وقلب يف : بآخر وأقسامه



 

٢٧ 

  

 

  .)١(اهـ"اإلسناد واملنت مجيعاً
  :ويالحظ ما يلي

تبعاً ألصله يعد أن تعريفه يرنو إىل تعريف الشيخ زكريا األنصاري؛ وبالتايل فتعريفه 
  .تعريفاً جامعاً مانعاً

  :رمحه اهللا) هـ١٤٠٧ت(تعريف صبحي الصاحل 
املقلوب هو احلديث الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ يف املنت أو : "قال رمحه اهللا

اسم رجل أو نسبه يف اإلسناد فقدم ما حقه التأخري أو أخر ما حقه التقدمي أو وضع شيء 
  .)٢(اهـ"ضح من التعريف أن القلب يكون يف املنت كما يكون يف اإلسنادووا. مكان شيء

  :ويالحظ ما يلي
  .وما وقع فيه من الدور عاد وأزاله. أن هذا التعريف من التعاريف اجلامعة املانعة

  : تعريف السيد قاسم اإلندجياين رمحه اهللا
لقلب يف اإلسناد فعلى أما ا. القلب يف اإلسناد، وقد يكون يف املنت: "قال رمحه اهللا

مرة : أن يقدم ويؤخر مثل أن يكون األصل كعب بن مرة، فيقول الراوي: أحدمها: وجهني
  . بن كعب، وحنو ذلك

أن يكون احلديث مشهوراً بإسناد من األسانيد فيعمد أحد الوضاعني أو : ثانيهما
امل بن عبداهللا فيجعله الكذابني إىل هذا الراوي فيغريه بآخر مثله، كأن يكون مشهوراً عن س

أو يكون مشهوراً عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة فيجعله عن . عن نافع
  .األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة

  .)٣(اهـ..."وأما القلب يف املنت فمثل 
  :ويالحظ عليه 

  .ـ أنه عرفه بالتقسيم واملثال١

                                 
  .  ٩٠ غيث املستغيث ص)١(
  .  ١٩١ علوم احلديث ومصطلحه ص)٢(
  .  ١٠٨ املصباح ص)٣(



 

٢٨ 

  

 

دة، وهي ـ أنه دمج صورتني من صور القلب يف صورة واح٢



 

٢٩ 

  

 

  .الوجه الثاين من القلب يف السند
  .ـ أنه مشل مجيع أفراد املقلوب وصوره٣
ـ أنه اعترب صراحة صورة جعل إسناد هذا احلديث لآلخر وجعل سنده ملنت اآلخر من قلب ٤

  .اإلسناد، وذلك منه اتباعاً ملا جرى عليه اجلمهور من املصنفني يف املصطلح
أن يكون : ثانيهما: "قلب يف اإلسناد بالكذابني والوضاعني، فقالـ أنه حصر الوجه الثاين من ال٥

احلديث مشهوراً بإسناد من األسانيد فيعمد أحد الوضاعني أو الكذابني إىل هذا الراوي فيغريه بآخر 
، وهذا إن خرج منه حكاية للغالب؛ ..."مثله، كأن يكون مشهوراً عن سامل بن عبداهللا فيجعله عن نافع

د تقع هذه الصورة ومهاً، وسبق إزالة ما تومهه بعضهم يف عبارة ابن حجـر من اشتراطه فبها وإال فق
  .للتسمية باملبدل وقوعه عمداً بقصد اإلغراب

  : تعريف حممد أديب الصاحل حفظه اهللا
احلديث املقلوب حديث دخله القلب يف متنه أو سنده وإمنا يقع القلب : "قال حفظه اهللا
  .)١(اهـ"بإبدال شيء بآخر
  :ويالحظ ما يلي

  ! ـ أن تعريفه يعد تعريفاً جامعاً مانعاً، مع ما يف لفظه من الدور، ولكنه عاد وأزاله١
  .ـ أنه ينظر يف تعريفه إىل تعريف الشيخ زكريا األنصاري رمحه اهللا٢

  : تعريف نور الدين عتر حفظه اهللا
هو احلديث الذي :  فنقول املقلوب يف اصطالح احملدثني ميكننا أن نعرفه: "قال حفظه اهللا

  .)٢(اهـ"أبدل فيه راويه شيئاً بآخر يف السند أو املنت سهواً أو عمداً
  :ويالحظ ما يلي 

أن تعريفه يرنو إىل تعريف الشيخ زكريا األنصاري؛ والشيخ حممد السماحي، وبالتايل 
  .فتعريفه تبعاً ألصله يعد تعريفاً جامعاً مانعاً

  :فظه اهللاتعريف حممد لطفي الصباغ ح

                                 
  .  ٢٥١ حملات يف أصول احلديث ص)١(
  . ٤٣٥ منهج النقد يف علوم احلديث ص)٢(



 

٣٠ 

  

 

هو ما وقع فيه تقدمي أو تأخري أو تغيري : "قال حفظه اهللا



 

٣١ 

  

 

وتبديل ومهاً وهو إما أن يكون القلب فيه يف املنت وإما أن 



 

٣٢ 

  

 

  .)١(اهـ"يكون يف اإلسناد
  :ويالحظ ما يلي

  .ـ أن تعريفه يرنو إىل تعريف الشيخ أيب شهبة١
، فكأنه ال يسلِّم تسمية ما "ومهاً: "ـ أنه زاد على التعريف الذي ذكره أبوشهبة قيد٢

وإن ! أصالً؛ فال" مقلوب: "، فإن أراد أنه ال يقال عنه"املقلوب"وقع من ذلك عمداً بـ 
مطلقاً إال بقيد وصف الوضع؛ فمسلّم ، وارجع إىل ما سبق " مقلوب: "أراد أن ال يقال عنه

  .يف املالحظات على تعريف ابن حجـر رمحه اهللا
  :يب حفظه اهللاتعريف حممد عجاج اخلط

هو احلديث الذي انقلب فيه على راوٍ بعض متنه أو اسم راوٍ يف سنده أو : "قال حفظه اهللا
  .)٢(اهـ"سند منت مشهور به آلخر

  :ويالحظ ما يلي
ـ أن تعريفه فيه دور، حيث فسر احلديث املقلوب باحلديث الذي انقلب، ومل يأت يف ١

  !كالمه ما يوضح حقيقة القلب
 غري جامع لصور املعرف، إذ مل يذكر صورة القلب بالتقدمي والتأخري يف ـ أن تعريفه٢

األمساء، ومل تأت عبارته واضحة يف صورة القلب بـ إبدال ما اشتهر براوٍ فيجعل مكانه راوٍ 
  .يف طبقته ليصري غريباً مرغوباً فيه

  :تعريف حممود الطحان حفظه اهللا
دال لفظ بآخر يف سند احلديث أو متنه بتقدمي إب: اصطالحاً... تعريفه : "قال حفظه اهللا

  .)٣(اهـ"أو تأخري وحنوه
  :ويالحظ ما يلي

  .ـ أن إبدال لفظ بآخر يف السند واملنت يشمل مجيع صور القلب١
                                 

  .  ٢١٨ احلديث النبوي مصطلحه بالغته كتبه ص)١(
  .  ١٥٥ـ١٥٤ديث ص املختصر الوجيز يف علوم احل)٢(
  .١٠٧ تيسري مصطلح  احلديث ص)٣(



 

٣٣ 

  

 

ـ أن هذا تعريف جامع مانع، ينظر فيه إىل تعريف ٢
  .رحم اهللا اجلميع.الشيخ زكريا األنصاري، وتعريف الشيخ اللكنوي

  
  :ختار التعريف امل

فقد مررنا يف هذا االستعراض جبملة من تعاريف أهل العلم اجلامعة املانعة اليت : وبعد 
  :يصلح كل واحد منها أن يكون تعريفاً خمتاراً، ومن ذلك

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

؛ ألن اسم أحدمها اسم "كعب بن مرة"و" مرة بن كعــب"تأخري أي يف األمساء كــ 
وقد يقع ذلك عمداً إما بقصد اإلغراب أو لقصد االمتحان وقد يقع ومهاً . أيب اآلخر

  .قد يقع فيهما مجيعاًفأقسامه ثالثة وهي كلها يف اإلسناد وقد يقع نظريها يف املنت و
حقيقة القلب تغيري من يعرف برواية ما : أو ما نستخلصه من تعريف السخاوي من أن

  .بغريه عمداً أو سهواً، أو أن يعطي أحد الشيئني مما جاء يف منت احلديث ما اشتهر لآلخر



 

٣٤ 

  

 

أو ما نستخلصه من تعريف الشيخ زكريا األنصاري من 
  . السند أو املنتهو تبديل شيء بآخر يف: أن املقلوب

  .وهذه التعاريف هي عمدة من جاء بعدهم يف تعريف املقلوب
  :ومنها نعلم أن أركان القلب يف احلديث هي التالية

  .ـ صرف وحتويل وتبديل للحديث عن وجهه١
  .ـ يكون يف السند أو املنت، أو فيهما٢
  .ـ يقع عمداً أو سهوا٣ً
 إذا كان فيه إبدال يف السند أو املنت ـ صرف احلديث عن وجهه ال يكون مقلوباً إال٤

  :أو فيهما على صورة من الصور التالية
ويسميه بعض . وهذا قلب يف اإلسناد. القلب بإبدال الراوي املشهور بالسند بآخر يف طبقتهـ 

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

  .)٢("املركب"ويسميه بعض أهل احلديث كما أشار ابن اجلزري بـ . 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
  .ا قلب يف اإلسنادوهذ
ويسميه . وهذا قلب يف اإلسناد. القلب بالتقدمي والتأخري وحنو ذلك يف اسم الراوي يف السندـ 

  ".مقلوب مبدل" فهو عنده )٣("املبدل"ابن حجــر بـ 
ميه ابن ويس. وهذا قلب يف املنت. القلب بإعطاء أحد املذكورين يف احلديث ما اشتهر لآلخرـ 

ميكن أن يسمى ذلك : "رمحه اهللا) هـ٨٠٥ت(وقال السراج البلقيين ". املنقلب"اجلزري بـ 

                                 
  ).١/٣٤٠( اهلداية مع شرحها العناية )١(
  ).١/٣٤٠( اهلداية مع شرحها العناية )٢(
  ).  ١/٣٣٩(، العناية شرح اهلداية )١/٣٢٨( فتح املغيث )٣(



 

٣٥ 

  

 

باملعكوس، فينبغي أن يفرد بنوع خاص ولكن مل أر من تعرض 
  .وتبع القامسي رمحه اهللا ابن اجلزري رمحه اهللا يف اصطالحه. )١(اهـ"له

قلب يف وهذا . القلب جبعل سند هذا احلديث ملنت اآلخر ومنت اآلخر لسند هذا احلديثـ 
ويسميه ابن . )٢(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
  .ـ القلب عمداً بقصد االمتحان

  .ـ القلب بدون قصد، ومهاً و غلطاً
عموم وخصوص مطلق، فكل مقلوب اصطالحي : والعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي 

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

  .بصرف احلديث عن وجهه على هيئة خمصوصة

                                 
  .  ١٠٠٤ص) املستدرك( حماسن االصطالح )١(
، و الطحان يف )٢/١٠٠(بداحلميد يف تعليقه على توضيح األفكار حممد حمي الدين ع:  تقدم أن من هؤالء )٢(

  .١٦١، وصاحب صقل األفهام بشرح منظومة البيقونية ص١٠٨كتابه تيسري مصطلح احلديث ص
وقد يطلق املقلوب على : "٢٣٦إذ األمر كما قال ابن دقيق العيد يف االقتراح ص! واخلطب يف ذلك سهل  

  اهـ"إلسناد بالنسبة إىل اللفظاللفظ بالنسبة إىل اإلسناد، وا
  !، هذه الصورة من أمثلة القلب يف املنت والسند مجيعا٩٠ًوعد السماحي يف غيث املستغيث ص  



 

٣٦ 

  

 

  املطلب الثاين
  فوائد معرفة احلديث املقلوب

  
�ب ��� ����ء ا�����، ���� و"�ه � ا����� ا�� �,)� أن ()'&�� ��% $

�ب، وه1 آ/ 'ة ا-&'ا��د أذآ' "�5��6 4�3 ه�� ��% &�ا�2 ")'&� ا����� ا��

  :&1 ا����ط ا���9 �

أن احلديث يظن فائدة، وليس كذلك، إذ يكتشف أنه : ـ من فوائد معرفة املقلوب ١ 
  .مقلوب

  .)١("أفادين ابن أيب ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(قال شعبة 

  .كشف حتقق حصول االتصال من عدمه: ـ من فوائده ٢
إمساعيل بن أيب خالد الفَدكي مل يدرك : مسعت أيب يقول: "رمحه اهللاقال ابن أيب حامت 

حدث يزيد بن هـارون عن سيار عن حيي بن أيب كثري عن إمساعيل بن أيب : قلت. الرباء
هذا وهم، وهو : خالد الفدكي أن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه حدثه يف الضحايا؟ قال

  .)٢(اهـ"مرسل
رواية انقلبت على أحدهم فرواه بصيغة السماع بني إمساعيل بن ومعىن هذا أن ال: قلت 

  .أيب خالد والرباء بن عازب، واحلقيقة أنه ال مساع بينهما
ال بأس به، ": "عبدالرمحن بن أيب املوال"رمحه اهللا، يف ) هـ٢٦٤ت(قال أبوزرعة الرازي 

املوال عن عبيداهللا بن حديثاً يرويه عبدالرمحن بن أيب )٣(وذكر الذهبـي يف امليزان". صدوق

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

  .. ٨٧١ص
  .  ١٤٦يل ص ، جامع التحص٢٠ املراسيل البن أيب حامت ص)٢(
  ).  ٢/٥٩٢( امليزان )٣(



 

٣٧ 

  

 

. هذا خطأ: "قال أبوزرعة . موهب عن عمرة عن عائشة 
  ".الصحيح عن ابن موهب عن علي بن احلسني، مرسل

  !وامللحوظ هنا أن قلبه أوهم اتصال سند احلديث! وهذا مبعىن أنه أخطأ فقلبه: قلت
رح أهل العلم ومن هذا القبيل ما تراه يف بعض األسانيد من صيغة السماع بني راويني ص

وال ينبغي العدول عن تصريح أهل العلم رد وقوع مثل هذا األمر يف ! بأنه مل يقع بينهما
  .)١(األسانيد، إذ يغلب على الظن عندها أن وقوع ذلك هو من قبيل القلب

يقلب ": "سامل بن عبداهللا اخلياط: "رمحه اهللا، يف ترمجة) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
ا ما ليس منها وجيعل روايات احلسن عن أيب هريرة مساعاً، ومل يسمع األخبار ويزيد فيه

  .)٢("ال حيل االحتجاج به. احلسن عن أيب هريرة شيئاً
أن القلب يوهم التفريق بني رجلني لوجود امسني ومها : ـ ومن فوائد معرفة املقلوب ٣

  .مساءواحد، يعرف هذا مبعرفة أن احلاصل من االمسني إمنا هو من باب قلب األ
: فظُن أما أخوان" محاد"، لقبه "حممد بن أيب محيد"أن يف الرواة : ومما يقرب من هذا 

     "محاد بن أيب محيد"و " حممد بن أيب محيد"

                                 
صلى اهللا  والقضية عندي مثل قضية اثبات الصحبة لراوي جاء يف سند من األسانيد تصرحيه بالنقل عن رسول اهللا )١(

هو صحايب لوقوع روايته : ، مع وجود تصريح األئمة بأن هذا الراوي ليس بصحايب، فهل لنا أن نقولعليه وسلم
كذا احلال هنا يف هذه األسانيد اليت يأيت فيها التصريح بالسماع !!  يف هذه السندعليه وسلمصلى اهللا عن الرسول 

بني راويني نص أهل العلم على عدم مساعهما من بعض، ويوضحه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ  أن تعلم أن العنعنة من 
 بني راويني إىل صيغة صرحية بالتحديث غري املدلِّس مع إمكان اللقاء حممولة على السماع، فاحتمال الوهم يف قلبها

وارد جداً، و يكشف وقوع القلب يف ذلك تصريح األئمة بعدم حصول السماع بني الراويني، ومثل هذه القضية 
تتكرر كثرياً يف كتب املراسيل، ومنها ما تقدم نقله، وانظر إن شئت حتفة التحصيل، يف الترمجة األوىل منه، فإن فيه 

فيه، وقع يف صحيح مسـلم، مع التنبيه أن هذه العلة يف احلديث الذي يف صحيح مسـلم غري مؤثرة مثاالً ملا حنن 
  .   واهللا املوفق!!يف ثبوت املنت

، اجلامع ٣٦٠، التقريب ص)٣/٤٣٩(، التهذيب )١/٤٢٢(، الكاشف )١/٣٤٢(اروحني :  ترمجته يف)٢(
)١/٢٨١  .(  



 

٣٨ 

  

 

: رمحه اهللا) هـ٢٤٨ت(قال أمحد بن صاحل املصري 
. محاد: ثقة ال شك فيه حسن احلديث روى عنه أهل املدينة، يقولون: حممد بن أيب محيد "

  .حممد بن أيب محيد: وغريهم يقولون
  !محاد وحممد أخوان ضعيفان: ولقد قال رجل

وهذا الرجل هو الضعيف؛ إذ يضعف رجالً مل خيلقه اهللا، ومل يكونا أخوين قط، إمنا هو 
واحد، فجعل واحداً اثنني، مث جعلهما ضعيفني فمن أضعف من هذا وأكذب؟ إذ يبسط 

إنه ضعيف إال رجل :  و ال حيق ألحد أن يقول يف رجللسانه على من ال يعرف و ال جيوز
  .)١(اهـ"!هذا كذاب: قد أمجع عليه لتكذيب فيقال

  :ههنا قضيتان: قلت 
محاد بن أيب : حممد بن أيب محيد، واسم اآلخر: هل هناك رجالن اسم أحدمها: األوىل 

  محيد؟
  هل هو ضعيف ؟ أو هل مها ضعيفان؟: الثانية 

رمحه اهللا حصول اخلالف يف ) هـ٨٥٢ت(؛ فقد قرر ابن حجر بالنسبة للقضية األوىل
  .)٢(ذلك وأن األقرب يف ذلك كوما واحد

وعلى هذا فحصول الوهم يف ذلك سببه القلب؛ إذ انقلب على بعضهم اسم الراوي ولقبه 
  .فظنهما اثنان، تومهاً

لى حبث أمحد رمحه اهللا معقباً ع) هـ٨٥٢ت(وبالنسبة للقضية الثاية؛ فقد قال ابن حجر 
فرضنا أن هذا الرجل غلط يف جعله إياه اثنني لكنه مل يقْدم على تضعيفه إال : "بن صاحل بقوله

بعد ن تبني له أن أحاديثه ضعيفة لشذوذها أو إنكارها أو غري ذلك، فالبحث الذي قاله أمحد 
أيب حممد بن : يعين(بن صاحل غري صحيح ال سيما واأللسنة كلها منطبقة على تضعيفه 

  .)٣(اهـ)"محيد
                                 

  .  ٢٩٢ـ٢٩١ ثقات ابن شاهني ص)١(
  ).  ٩/١٣٣(يب التهذيب  ذ)٢(
  .  وانظر ترمجة حممد بن أيب محيد يف معجم الرواة املوصوفني بقلب احلديث). ١٣٤ـ٩/١٣٣( ذيب التهذيب )٣(



 

٣٩ 

  

 

ومن هؤالء الذين انقلبت أمساءهم بالتقدمي والتأخري فظُن 
، "اإلصابة"رمحه اهللا يف كتابه ) هـ٨٥٢ت(أما اثنان كثري ممن يوردهم احلافظ ابن حجر 

يف القسم الرابع من كل حرف، والذي خصصه رمحه اهللا فيمن ذكر يف الكتب ـ اليت 
  :على سبيل الوهم والغلط وبيان ذلك، فمن هؤالءاعتمد عليها يف تصنيف كتابه ـ 

  .)١(السلمي" رافع بن بشر"بشر بن رافع السلمي، قلبه بعضهم إىل ـ 
  .)٢(!وهو هو" احلارث بن بالل املزين"ـ بالل بن احلارث املزين انقلب امسه إىل 

ـ احلارث بن شريح بن ذؤيب النمريي، انقلب امسه يف رواية عند عمر بن شبة إىل 
  .)٣("ريح بن احلارثش"

  .)٤(!كأنه انقلب امسه" ربيعة بن حصني: "ـ حصني بن ربيعة بن عامر األمحسي، قيل فيه
 .)٥(احلارث بن احلكم: احلكم بن احلارث السلمي قلبه بعض الرواة وقالـ 

رمحه اهللا يف كتابه ) هـ٧٤٨ت(ـ زبيب بن ثعلبة العنربي، انقلب امسه على الذهيب 
  .)٦(!فأورده يف حرف الثاء، وهو هو" علبة بن زبيب العنربيث"إىل " التجريد"

ـ زياد بن لبيد بن ثعلبة األنصاري البياضي، انقلب امسه يف رواية عند النسـائي رمحه 
  .)٧(!، وهو هو"لبيد بن زياد"اهللا إىل 

  .)٨("!الضحاك بن أيب جبرية"ـ أبوجبرية بن الضحاك،  انقلب امسه إىل 
: ، فقال)هـ٢٤٠ت(ري، انقلب امسه على خليفة بن خياط ـ مـالك بن عوف النص

  .)١(!، واملعروف مـالك بن عوف"عوف بن مـالك النصري"
                                 

  ).   ١/٥٢٩( اإلصابة )١(
  ).  ١/٣٨٥( اإلصابة )٢(
  ).  ٢/١٧١( اإلصابة )٣(
  ).  ١/٥٣١( اإلصابة )٤(
  ).٣٨٧ـ١/٣٨٦( اإلصابة )٥(
  ).  ٢١٠ـ١/٢٠٩( اإلصابة )٦(
  ).  ٣/٣٣٣( اإلصابة )٧(
  ). ٢/٢١٧( اإلصابة )٨(



 

٤٠ 

  

 

: ـ خالد بن أيب جبل، انقلب امسه على بعضهم إىل
  . )٢(!فظن أما اثنان فذكر يف الصحابة وهو هو" عبدالرمحن بن أيب جبل"

رمحه اهللا وتابعه عبداحلق ) هـ٤٦٣ت(ـ خالد بن عـدي انقلب على ابن عبدالرب 
  ! وهو هو)٣(يف رواية إىل عـدي بن خالد) هـ٥٨٢ت(اإلشبيلي 

عمرو : "ـ سواد بن عمرو، انقلب على ابن امللقن، فذكره يف شرحه على البخـاري
  .)٤("!بن سواد

  .)٥(!، وهو هو"عمري بن مالك: "ـ مـالك بن عمري انقلب على أيب موسى فقال
  .)٦(!فظُن آخر، وهو هو" غزية بن سواد"ب إىل ـ سواد بن غزية انقل

  .)٧(!، فظُن اثنان وهو هو"مالك بن عقبة"ـ عقبة بن مـالك انقلب يف رواية إىل 
  .)٨(!ـ معرض بن معيقيب انقلب إىل معيقيب بن معرض اليمامي، فظن غريه، وهو هو

  .)٩("!يك بن مرداس"ـ مرداس بن يك قلب امسه بعض الرواة وإمنا هو 
  .)١٠(، وهو هو"يعلى بن صفوان"ـ صفوان بن يعلى انقلب على بعضهم إىل 

فتمييز هؤالء ومعرفتهم إمنا كانت بإدراك وقوع القلب يف أمسائهم، وهذا من فوائد معرفة 
  !املقلوب

__________________  
= 

  ).  ٣/١٨٢( اإلصابة )١(
  ).  ٣/١٤٨( اإلصابة )٢(
  ).  ٣٥٨، حتت رقم ١/٣٥٨( بيان الوهم واإليهام )٣(
  ).  ٣/١٧٦( اإلصابة )٤(
  ).  ٣/١٨١( اإلصابة )٥(
  ).  ٣/١٩٥( اإلصابة )٦(
  ).  ٣/٥٠٦( اإلصابة )٧(
  ).   ٣/٥٢٨( اإلصابة )٨(
  ).  ٣/٥٩٢( اإلصابة )٩(
  ).٣/٦٨٥( اإلصابة )١٠(



 

٤١ 

  

 

أن احلديث الواحد يعد : ـ ومن فوائد معرفة املقلوب ٤
فة وقوع القلب فيه أنه حديث واحد، أحاديث إذا وقع القلب يف اسم الصحايب، فيتبني مبعر

  !وليس حديثني
يوجد ذلك يف كالم التـرمذي فضالً عمن : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

ويف الباب عن فالن وفالن، ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على : دونه حيث يقال
  .)١(اهـ"راويه

 أبوزيد األنصاري، من أهل سعيد بن أوس: "من ذلك ما جاء عند ابن حبـان يف ترمجة
  . )٢(."ت.د. البصرة

يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه روى عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
البصريون ال جيوز االحتجاج مبا انفرد به من األخبار، و ال االعتبار إال مبا وافق الثقات يف 

  .اآلثار
يا :  "ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالروى عن ابن عون عن ابن سريين عن أيب هريرة ع

ثناه احلسني بن إسحاق األصبهاين بالكرخ، ثنا ". بالل اسفر بالصبح فإنه أعظم لألجر
  . القاسم بن عيسى احلضرمي ثنا سعيد بن أوس

وليس هذا من حديث ابن عون و ال ابن سريين و ال أيب هريرة؛ وإمنا هذا املنت من 
ما يشبه هذا مما ال يشك عوام اصحابنا أا مقلوبة أو في. حديث رافع بن خديج فقط

  .)٣(اهـ"معمولة
  !فهذا احلديث يظن بسبب القلب أن له رواية عن أيب هريرة، وليس كذلك: قلت

ـ ومن فوائده حصر اخلالف وتقليله يف أمساء الرواة، كما تراه يف ترمجة أيب هريرة ٥ 
 بعض األقوال يف امسه، نبه عليه ابن  واختالفهم يف امسه والواقع أنه وقع قلب يف�

  .حجــر رمحه اهللا يف اإلصابة
                                 

  ).  ٣٢٧ـ١/٣٢٦( نقله عنه يف فتح املغيث )١(
  ).١/٢٩٠(، اجلامع ٣٧٤، التقريب ص)٤/٣(، التهذيب )١/٤٣٢(، الكاشف )١/٣٢٤(اروحني :  ترمجته يف)٢(
  ).١/٣٢٤(اروحني ) ٣(



 

٤٢ 

  

 

ـ ومن فوائده كشف أن تعدد الطرق للحديث يف ٦
  !حقيقته ليس بتعدد إمنا هو طريق واحد انقلب على بعض الرواة فظُن طريقان

أن منت احلديث يظن حديثاً آخر وهو حديث واحد : ـ ومن فوائد معرفة املقلوب ٧
  .ى راويهانقلب عل

، وهذا احلديث "كان صلى اهللا عليه وسلم يصلي قبل اجلمعة أربعاً: "كما يف حديث 
  .)١("كان يصلي بعد اجلمعة أربعاً: "مقلوب، انقلب على الراوي من حديث

أنه يربز صورة من صور تدليس الشيوخ، بأن يتعمد املدلس قلب اسم : ـ ومن فوائده ٨
  !شيخه مع اسم أيب شيخه

  .ق.ت.حممد بن سعيد املصلوب: اة ويف الرو
قلبوا امسه على مائة اسم وزيادة، قد مجعتها يف : "قال عبداهللا بن أمحد بن سوادة

  .)٢(اهـ"كتاب
وقد غيروا امسه على وجوه ستراً له وتدليساً : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .)٣(اهـ"لضعفه
  .من الضبطأنه يكتشف به حال الراوي : ـ ومن فوائد املقلوب ٩

إذا سلم الراوي من وضع احلديث : "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي 
وادعاء السماع ممن مل يلقه وجانب األفعال اليت تسقط ا العدالة غري أنه مل يكن له كتاب 
مبا مسعه فحدث من حفظه مل يصح االحتجاج حبديثه حىت يشهد له أهل العلم باألثر 

  ! ممن قد طلب احلديث وعاناه وضبطه وحفظهوالعارفون به أنه
  .)٤(اهـ"ويعترب اتقانه وضبطه بقلب األحاديث عليه

                                 
  !  يف املقصد الرابع سيأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ خترجيهما، )١(
  ).  ٣/٥٦٣( ميزان االعتدل )٢(
  ).٣/٥٦١( ميزان االعتدال )٣(
  ).  ١/١٣٥( اجلامع ألخالق الراوي )٤(



 

٤٣ 

  

 

رمحه اهللا تعاىل أن ممن ) هـ٨٥٢ت(وقد ذكر ابن حجر 
رمحه اهللا، حيث كان يفعله ) هـ١٦٠ت(كان يفعل قلب األحاديث لقصد االمتحان شعبة 

لب عرف أنه غري حافظ وإن خالفه كثرياً لقصد اختبار حفظ الراوي فإن أطاعه على الق
  .)١(عرف أنه ضابط

أن احلديث يروي بزيادة، تظن مفسرة، وهي مقلوبة، : ـ من فوائد معرفة املقلوب ١٠
  .وهم فيها الراوي، يعرف ذلك مبعرفة أا مقلوبة

أن رسول اهللا : جاء عن شعبـة عن قتادة أنه مسع زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني
فقال ! أنا : أيكم قرأ بسبح اسم ربك األعلى؟ فقال رجل: به الظهر، فقال صلى بأصحا�

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عرفت أن رجالً خاجلنيها
  

  كأنه كرهه؟: فقلت لقتادة: قال شعبة
  .)٢("لو كرهه لنهى عنه: فقال 

واية يف سؤال شـعبة وجواب قتادة يف هذه الر: "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال البيهقي 
الصحيحة تكذيب من قلب هذا احلديث وأتى فيه مبا مل يأت به الثقات من أصحاب 

  .)٣(اهـ"قتادة
" النهي عن القراءة: "يشري إىل أن الرواية اليت جاءت هلذا احلديث عن قتادة وفيها

مقلوبة؛ إذ رواية قتادة ال تفيد النهي، والراوي أدرى مبرويه؛ فمن رواه عن قتادة على النهي 
د انقلب عليه احلديث، وهو ماجاء عن ابن صاعد عن يوسف عن سلمة بن الفضل عن فق

كان رسول اهللا : حجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني قال
من ذا الذي خياجلين : صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال

  ".امسوريت فنهى عن القراءة خلف اإلم
                                 

  ).  ٢/٨٦٦( النكت البن حجـر )١(
  .   سيأيت خترجيه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ يف املقصد املتعلق باألحاديث املقلوبة متناً)٢(
  ).  ٤٩ـ٢/٤٨( معرفة السنن واآلثار )٣(



 

٤٤ 

  

 

" فنهى عن القراءة خلف اإلمام: "قوله: قال ابن صاعد
شعبـة وابن أيب عروبة ومعمر وإمساعيل بن : تفرد بروايته حجاج، وقد رواه عن قتادة 

مسـلم وحجاج وأيوب بن أيب مسكني ومهام وأبان وسعيد بن بشر فلم يقل أحد منهم ما 
  .)١(اهـ"لو كرهه لنهى عنه: لسألت قتادة كأنه كرهه؟ قا: قال شعبة. تفرد به حجاج

أن الرواية اليت جاءت للحديث من طريق قتادة وفيها التصريح بالنهي : ومعىن هذا الكالم 
عن القراءة مطلقاً خلف اإلمام؛ رواية مقلوبة، انقلبت على الراوي عن قتادة، إذ رواية قتادة 

 هلا صرح بذلك، فكيف ليس فيها النهي عن القراءة خلف اإلمام، بل قتادة نفسهخ الراوي
يكون يف رواية احلديث عن طريقه التصريح بالنهي مع تصرحيه بأا مل تتضمن النهي عن 

  !القراءة؟
أن الراوي قد يقلب سند احلديث فيظن أنه صحايب : ـ ومن فوائد معرفة املقلوب١١

  .يكشف ذلك مبعرفة وقوع القلب يف السند على الراوي! وهو تابعي
  .يروي عن أبيه. شعث باملثلثة بن عمري بن جودان أ: يف الرواة 

  .وقع يف بعض الروايات عمري بن أشعث بن جودان عن أبيه
  !من الصحابة) أشعث(فجعل عمري اسم لولده، يروي عن أبيه أشعث، فظُن األب 

  .قاله ابن منده وغريه. عن أشعث بن عمري بن جودان عن أبيه: والصواب
 .)٢(اهـ"الرواةقلبه بعض : "وقال أبو نعيم

ثابت بن معبد تابعي أرسل حديثا أو وصله فانقلب على بعض رواته، فتوهم : ويف الرواة 
  .أنه صحايب

روى عمرو بن خالد عن عبيداهللا بن عمرو : "ذكره ابن منده وبني جهة الوهم فيه قال
 عن عبدامللك بن عمري عن رجل من كلب عن ثابت بن معبد أن رجال سأل النيب صلى اهللا

  ". عليه وسلم عن امرأة من قومه أعجبه حسنها احلديث

                                 
  ).  ٢/١٦٢( سنن البيهقي )١(
  ).  ١٢٥/ ١(، اإلصابة )١١٨ـ١/١١٧( الترمجة منقولة مجيعها بتصرف من أسد الغابة )٢(



 

٤٥ 

  

 

  "! عمرو: "هكذا قال
ورواه علي بن معبد وغريه عن عبيداهللا بن عمرو عن عبدامللك عن ثابت بن سعيد عن 

  .رجل من كلب ذا
  .اهـ"هذا هو الصواب قلبه عمرو بن خالد: "قال ابن منده

معبد روى عنه عبدامللك بن عمري ثابت بن : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(وقال البخاري 
  .)١(اهـ"منقطع حديثه يف الكوفيني

ثابت بن معبد يروي عن عمه، روى عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(وقال ابن حبان 
  .)٢(اهـ"عبدامللك بن عمري

ثابت بن معبد، روى عن عمر بن اخلطاب روى عنه : "قال ابن أيب حامت عن أبيه
  .)٣(اهـ"عبدامللك

  .)٤ (اهـ" تابعي عداده يف أهل الكوفة: "وقال ابن منده
 

                                 
  ).  ٢/١٦٩( التاريخ الكبري )١(
  ).  ٤/٩٢( الثقات )٢(
  ).  ٢/٤٥٧( اجلرح والتعديل )٣(
رسالة ما جستري على اآللة الكاتبة،      ( اإلصابة   ،)١/٢٧٧( الترمجة منقولة مجيعها بتصرف يسري من أسد الغابة          )٤(

  ).  ١/٨١) (حتقيق األخ عبداهللا عرايل، من حرف الثاء إىل اية حرف احلاء



 

٤٦ 

  

 

  املطلب الثالث
  حكم احلديث املقلوب، ومرتبته

  
  .قلب احلديث إما أن يقع عمداً بقصد االمتحان أو بقصد اإلغراب، وإما أن يقع سهواً

 بال تفريط يف حق حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاألمر فيه فإن وقع سهواً
لكن حديثه وضبطه . لى من وقع منه ذلك واحلال هذه، إن شاء اهللا تعاىل، وال إمث ع)١(قريب

يخدش بذلك حبسب كثرة اخلطأ، فإن كان الغالب عليه اخلطأ وعدم احلفظ، فكثر القلب يف 
حديثه فهو منكر احلديث، وإن مل يكن غالباً فبحسبه، فتارة يكون صاحبه من شرط احلسن 

أعلى درجاته، ما دام أن ذلك مل يكن غالباً وال كثرياً وتارة من شرط الصحيح لكن ال يف 
  !يف مروياته

ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان : "رمحه اهللا) هـ١٦١ت(قال سفيان الثوري 
  .)٢("وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. الغالب على الرجل احلفظ فهو حافظ وإن غلط

رجل حافظ متقن فهذا ال خيتلف : ثةالناس ثال: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(قال ابن مهدي 
وآخر يهم والغالب على . وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا ال يترك حديثه. فيه

  .)٣("حديثه الوهم فهذا يترك حديثه
رمحه اهللا يف ترمجة إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، بعد أن ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

ره االحتجاج مبا وافق الثقات من األخبار، وترك ما فاالحتياط يف أم: "وصفه بقلب احلديث
  . )٤(اهـ"انفرد من اآلثار

من ساء حفظه حىت كان يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما : "وقال أيضاً رمحه اهللا

                                 
  .  ٦٠ املوقظة ص)١(
  .  ١٤٤ الكفاية ص)٢(
  .  ١٤٣ الكفاية ص)٣(
  ). ١/١٢٠( اروحني )٤(



 

٤٧ 

  

 

  .)١(اهـ"ليس من حديثه ال جيوز االحتجاج به
 مبعىن أنه وضاع وقد ينسب من وقع منه ذلك إىل الكذب مبعىن خمالفة الواقع يف مرويه ال

  ! طاملا أنه مل يتعمد، فتنبه
كما تراه يف وصف البيهقي ملن قلب حديثاً وليس يف السند من يوصف بأنه وضاع، 
فقال، بعد أن ذكر رواية صحيحة تبني القلب وتكشف وقوع اخلطأ يف رواية كان يتكلم 

تى فيه مبا مل يأت به يف هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا احلديث وأ: "عنها، قال 
  .)٢(اهـ"الثقات من أصحاب قتادة

وليس يف السند الذي ذكره هناك من : ؛ قلت"تكذيب من قلب: "الشاهد أنه قال
يوصف بأنه يضع احلديث، فأطلق التكذيب ومراده اخلطأ، ووجه ذلك أن الكذب يطلق يف 

، وهذه لغة أهل احلجاز )٣(األصح على عدم مطابقة الواقع مطلقاً، سواء بعمد أو بغري عمد
  .)٤(كما نبه على ذلك أهل العلم

  :احلديث ومن الرواة الذين هم يف حيز القبول يف اجلملة، ووصفوا بقلب
  .براهيم بن مهاجر البجلي .١
  .اسباط بن نصر اهلمداين .٢
  .إمساعيل بن عبدامللك بن أيب الصفرياء .٣
  .اجلراح بن مليح بن عدي .٤
  .جرير بن حازم .٥
  .احلسن بن مدرك .٦
  .حلسني بن علي بن األسودا .٧
  .الربيع بن صبيح السعدي .٨
  .زافر بن سليمان اإليادي .٩

                                 
  ).  ٣/١٠٣( اروحني )١(
    ).٤٩ـ٢/٤٨( معرفة السنن واآلثار )٢(
  ).  ١/٢٠١( فتح الباري )٣(
  ).  ٢/٤٩٠( فتح الباري )٤(



 

٤٨ 

  

 

  زيد بن احلباب .١٠
  .سامل بن أيب حفصة .١١
  .سامل بن  عبداهللا اخلياط .١٢
  .سامل بن عجالن األفطس .١٣
  .سعيد بن أوس .١٤
  .سعيد بن داود بن أيب الزنربي .١٥
  .سفيان بن حسني .١٦
  .سويد بن عمرو .١٧
  .شاذ بن فياض .١٨
  .شعبـة بن احلجاج .١٩
  .ن حوشبشهر ب .٢٠
  .صدقة بن موسى الدقيقي .٢١
انظر ترمجته يف معجم الرواة ". صدوق: "كذبه ابن معني، وتركه البخاري، ويف التقريب. ضرار بن صرد .٢٢

  .املوصوفني بقلب احلديث
  .عبداألعلى بن عامر .٢٣
  .عبدالرمحن بن بديل .٢٤
  .عبدالرمحن بن أيب الزناد .٢٥
  .عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة .٢٦
  .لبزيعيعبدالـرزاق بن عمر ا .٢٧
  .عبداهللا بن جعفر بن عبدالرمحن .٢٨
  .علي بن هاشم الربيد .٢٩
  .عمرو بن شعيب .٣٠
  .عمر بن مـالك النكري .٣١
  .قطن بن نسري .٣٢
  .كامل بن العالء السعدي .٣٣
  .كثري بن زياد أبوشهل .٣٤
  .ليث بن أيب سليم .٣٥
  .حممد بن إسحاق بن يسار .٣٦
  .حممد بن جابر اليمامي .٣٧
  .حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى .٣٨
  .بن خويلدحممد بن عقيل  .٣٩
  .حممد بن مصعب بن صدقة .٤٠



 

٤٩ 

  

 

  .مروان بن شجاع .٤١
  .مروان بن معاوية .٤٢
  .مصعب بن سالم .٤٣
  .معاوية بن حيي الصديف .٤٤
  .النعمان بن راشد اجلزري .٤٥
  .هشام بن سعد .٤٦
  .)١(حيي بن حممد بن قيس أبوزكري .٤٧
  

) هـ٢٠١ت( فقد استنكره حرمي بن عمارة وإن وقع القلب عمداً بقصد االمتحان
ك ـ واهللا اعلم ـ ملا يترتب عليه من تغليط من ميتحنه فقد يستمر على رمحه اهللا ووجه ذل

  .)٢(روايته لظنه أنه صواب وقد يسمعه من ال خربة له فريويه ظناً منه أنه صواب
إن شرك أن : سألت سلمة بن علقمة عن شيء فرفع مث نظر إيلّ فقال: "قال محاد بن زيد

  ".يكذب صاحبك فلقنه، مث رجع
إذا سرك أن : قنت سلمة بن علقمة حديثاً فحدثنيه مث رجع عنه، وقالل: "ويف رواية

  .)٣("تكذب أخاك فلقنه
  .)٤("إذا سرك أن تكذب صاحبك فلقنه: "قال أبو األسود: عن مطر الوراق قال

وسأله حرمي بن عمارة ) مات بعد املائتني وقيل قبلها(عن ز بن أسد العمي 
: رمحه اهللا أنه قال) هـ١٦٠ت(كر له عن شعبة عن أبان بن أيب عياش؟ فذ) هـ٢٠١ت(

كتبت حديث أنس عن احلسن، وحديث احلسن عن أنس، فدفعتها إىل أبان بن أيب عياش 
٥(بئس ما صنع، وهذا حيل؟: فقال حرمي! فقرأها علي(.  

                                 
  !   ترامجهم يف معجم الرواة املوصوفني بقلب احلديث أو سرقته، يف املقصد اخلامس من هذا الكتاب)١(
  ).  ٢/٨٦٦( النكت البن حـجر )٢(
  .  ١٤٩، ١٤٦ الكفاية ص)٣(
  .  ١٤٩ الكفاية ص)٤(
  .  )١/١٣٦( اجلامع ألخالق الراوي )٥(



 

٥٠ 

  

 

عبداهللا بن إدريس : وممن كان يكره القلب على الشيوخ 
  .رمحه اهللا ) هـ١٩٨ت(رمحه اهللا، وحيي بن سعيد القطان ) هـ١٩٢ت(

قدمت الكوفة وا ابن عجالن وا من : حدثين حيي بن سعيد، قال: قال خلف بن سامل
مليح بن وكيع، وحفص بن غياث، وعبداهللا بن إدريس، ويوسف بن خالد : يطلب احلديث
  .نأيت ابن عجالن: السميت، فقلنا

فقلبوا فجعلوا : قال. نقلب على هذا الشيخ حديثه، ننظر تفهمه: فقال يوسف بن خالد
ماكان عن سعيد عن أبيه، وما كان عن ابيه عن سعيد، مث جئنا إليه، لكن ابن إدريس تورع 

  .)١(القصة... ال استحل، وجلست معه : وجلس بالباب وقال
ومجهور أهل احلديث على جواز القلب المتحان ضبط الراوي؛ فإن أطاعه على القلب 

حافظ، و إن خالفه عرف أنه ضابط، وهذه املصلحة أكثر من وقبل التلقني به عرف أنه غري 
  .املفسدة فيه، وشرطه أن ال يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء احلاجة

وقد يفعل : "رمحه اهللا يف حديثه عن قلب احلديث)  هـ٨٠٤ت(قال احلافظ العراقي 
 أنه إذا فعله أهل اختباراً حلفظ احملدث وهذا يفعله أهل احلديث كثرياً، ويف جوازه نظر، إال

احلديث ال يستقر حديثاً وإمنا يقصد اختبار حفظ احملدث بذلك أو اختباره هل يقبل التلقني 
  .)٢(اهـ"أو ال

وشرطه أن ال يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 
  .)٣(اهـ"احلاجة

  : وممن نقل عنه أنه فعل ذلك 
  !رمحه اهللا، وتقدم النص يف ذلك يف قصة حرمي) هـ١٦٠ت(شعبة بن احلجاج 

وسأله حرمي بن عمارة ) مات بعد املائتني وقيل قبلها(عن ز بن أسد العمي 
: رمحه اهللا أنه قال) هـ١٦٠ت(عن أبان بن أيب عياش؟ فذكر له عن شعبة ) هـ٢٠١ت(

                                 
  .  ، وستأيت إن شاء اهللا بطوهلا ٣٩٩ـ٣٩٨ أخرجها الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ص)١(
  ).١/٢٨٤( التبصرة والتذكرة )٢(
  .  ١٠٢ نزهة النظر ص)٣(



 

٥١ 

  

 

كتبت حديث أنس عن احلسن، وحديث احلسن عن أنس، 
  .)١(!...يب عياش فقرأها عليفدفعتها إىل أبان بن أ

  .رمحه اهللا) هـ١٦٧ت(محاد بن سلمة : وممن فعل ذلك 
قلبت أحاديث على ثابت فلم تنقلب، : "رمحه اهللا، قال) هـ١٦٧ت(عن محاد بن سلمة 

  .)٢("وقلبت على أبان بن أيب عياش فانقلبت
ال حيفظون القصاص : كنت أقلب على ثابت البناين حديثه، وكانوا يقولون: "وعنه قال

ال إمنا حدثناه : كيف حدثك عبدالرمحن بن أيب ليلى؟ فيقول: وكنت أقول حلديث أنس
ال إمنا حدثناه : كيف حدثك أنس؟ فيقول: وأقول حلديث عبدالرمحن بن أيب ليلى! أنس

  .)٣(اهـ"عبدالرمحن بن أيب ليلى
  .رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(وممن فعل ذلك حيي بن معني 

كنا عند أيب نعيم نسمع مع أمحد بن حنبل : "لرمادي قال أمحد بن منصور ا
فجاءنا يوماً حيي ومعه ورقة قد كتبت : قال) هـ٢٣٣ت(وحيي بن معني ) هـ٢٤١ت(

وأدخل خالهلا ما ليس من ) الفضل بن دكني: يعين(فيها أحاديث من أحاديث أيب نعيم 
تيك األيام للتحديث وكان أبـونعيم إذا قعد يف . أعطه حبضرتنا حىت يقرأ: حديثه، وقال

كان أمحد على ميينه وحيي على يساره فلما خف الس ناولته الورقة، فنظر فيها كلها مث 
أما هذا فآدب من أن يفعل مثل هذا، وأما : تأملين ونظر إليها مث قال ـ وأشار إىل أمحد ـ 

: ل السرير، قلأنت فال تفعلن وليس هذا إال من عمل هذا، مث رفس حيي رفسة رماه إىل أسف
جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً، مثلك من حيدث إمنا : علي تعمل، فقام إليه حيي وقبله، وقال

  .)٤(اهـ"أردت أن أجربك

                                 
  ).  ١/١٣٦( اجلامع ألخالق الراوي )١(
  ).  ١/١٣٦( اجلامع ألخالق الراوي )٢(
  ).  ١/١٣٥( اجلامع ألدب الراوي )٣(
، )٨/٢٧٤(، وانظر ـذيب التهـذيب       )٣٥٤ـ١٢/٣٥٣(، وبنحوها يف تاريخ بغداد      )١/٣٣( اروحني   )٤(

  ).  ١/١٣٦(، وسااقها بسياق آخر اخلطيب يف اجلامع )١/٣٢٣(، فتح املغيث )٢/٨٦٦(والنكت البن حـجر 



 

٥٢ 

  

 

  .)١(احلارث بن سريح النقال الفقيه: وممن فعل ذلك 
يف ) هـ١٩٨ت(دخلنا على عبدالرمحن بن مهدي : "قال جماهد بن موسى املخزومي

النقال رقعة فيها حديث مقلوب، فجعل حيدثه حىت كاد أن يفرغ مث بيته فدفع إليه حارث 
  ".كاذب واهللا كاذب واهللا: فطن، فنقده فرمى به، وقال

قال بعد أن رمى باحلديث الذي أدخل يف ) هـ١٩٨ت(ويف رواية أن ابن مهدي 
  .)٢("كادت واهللا متضي كادت واهللا متضي: "الصحيفة

  .)٤(وهو حرام. )٣(غراب فهذا من أقسام املوضوع بقصد اإلأما إن وقع القلب عمداً،
  .)٦(وحديثه مردود. )٥(وفاعله على هذه الصفة من الوضاعني

  :وبعض صوره ووجوهه أغلظ حترمياً من األخرى، وصوره هي التالية
أن يقلب اسم الراوي بالتقدمي والتأخري، أو حنوه، وتعمد هذا القلب من  : الصورة األوىل

  . ، إذا كان بغرض الستر على الشيخ الضعيف أو املتروك فهو حرامصور تدليس الشيوخ
  .وامث تدليس الكذاب الوضاع أكثر إمثاً من تدليس الضعيف

من دلّس كذاباً فاإلمث الزم له؛ ألنه آثر أن : "رمحه اهللا) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي 
  .)٧(اهـ"يؤخذ يف الشريعة بقول باطل

وأما تدليس الشيوخ فهو خيتلف باختالف : "رمحه اهللا) هـ٧٦١ت(قال العالئي 
  األغراض؛

  .فمنهم من يدلس شيخه لكونه ضعيفاً أو متروكاً حىت ال يعرف ضعفه إذا صرح بامسه
                                 

  ).١/١٤١(، اجلامع ٦٩، الديوان ص)١/١٨١(، املتروكني )٢/٦١٥(الكامل :  ترمجته يف)١(
  . يف املتروكني، وهو تصحيف) شريح(ع اسم والده بالشني املعجمه وق: تنبيه   

  ).  ١/١٣٦(، اجلامع ألخالق الراوي )١/٢٢٠( ضعفاء العقيـلي )٢(
  ).  ٢/١٠٠(، اليواقيت والدرر ١٠٢ نزهة النظر ص)٣(
  ).  ١/٢٨٦(، فتح الباقي )١/٢٨٤( التبصرة والتذكرة )٤(
  ).  ٢/٨٥٢(، النكت البن حجـر ٢٧٣، ١٩٨، ١٧٧،١٨٣، ٢٩،١٦٦الكشف احلثيث ص:  انظر)٥(
  ).  ٢/١٠٠( اليواقيت والدرر )٦(
  .  يف ترمجة حممد بن سعيد املصلوب) ٣/٥٦٣(يف امليزان ) هـ٧٤٨ت( نقله عنه الذهيب )٧(



 

٥٣ 

  

 

ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثري الرواية عنه كي ال 
  .يتكرر ذكره كثرياً

  .أو لكونه متأخر الوفاة قد شاركه فيه مجاعة فيدلسه لإلغراب
  . أصغر منه أو لشيء بينهما كما وقع للبخاري مع الذهليأو لكونه

  .وكلها سوى النوع األول أمره خفيف
وقد يسمح بذلك مجاعة من األئمة، وأكثر منه احلافظ اخلطيب يف كتبه، وليس فيه إال 

  .)١(تضييع للمروي عنه وتوعريه لطريق معرفته على من يروم ذلك
ا فيه من تغطية حال الضعيف والتلبيس على من وأما النوع األول فهو مذموم جداً مل

  .)٢(اهـ"يتنكب االحتجاج به
أن يركب سند احلديث مع منت حديث آخر، وجيعل متنه مع سند  : الصورة الثانية

  :آخر، أو أن يدخل حديثاً يف نسخة تروى بسند واحد، وهلا وجوه
  .ـ أن يركب إسناداً صحيحاً على منت صحيح

  .حيحاً على منت ضعيفـ أن يركب إسناداً ص
  .ـ أن يركب إسناداً ضعيفاً على منت صحيح
  .ـ أن يركب إسناداً ضعيفاً على منت ضعيف

  .ـ أن خيتلق إسناداً على وصف الصحة يركبه على منت صحيح
  .ـ أن خيتلق إسناداً على وصف الصحة يركبه على منت ضعيف

                                 
 هذا صحيح لكن ـ عندي ـ أنه ينبغي التفريق بني من دلّس أمساء الشيوخ لغري الغرض األول فوعر طريقـة    )١(

ينبغي التفريق يف هذا بني من يتوقف احلكم على احلديث عليهم، وبني مـن ال       : تهم وضيع املروي، أقول   معرف
يتوقف احلكم على احلديث عليهم، كمن يقع امسه يف أسانيد اإلجازات واألثبات واملشيخات؛ فهـذا أهـون    

رمحهما اهللا، أمـا إذا كـان   كثرياً، ولعل هلذا السبب تسهل من تسهل من املتأخرين كاخلطيب وابن اجلوزي            
الوقوف على درجة احلديث ال يتم إال عن طريق هذا اإلسناد الذي فيه هذا الشيخ مث يدلّس امسه فيوعر طريق                    

  .معرفته على من يروم ذلك، فهذا ضرر متحقق ال جيوز، فيما يظهر يل واهللا اعلم
  .  ١٠٤ جامع التحصيل ص)٢(



 

٥٤ 

  

 

ـ أن خيتلق إسناداً على وصف الضعف يركبه على منت 
  .صحيح

  . ـ أن خيتلق إسناداً على وصف الضعف يركبه على منت ضعيف
  .فالوجوه األربعة األخرية من الوضع الظاهر للحديث

أما الوجوه األوىل فهي مع كوا حرام الجتوز، إال أن بعضها أخف إمثاً من بعض، إذ 
 مرتبة الوجوه اليت ال ختتلف فيها مرتبة احلديث أخف إمثاً من الوجوه اليت ختتلف فيها

  !احلديث
  :أن يقلب لفظ احلديث وله وجوه : الصورة الثالثة

  .ـ أن يعطي ما اشتهر ألحد املذكورين يف احلديث ما جاء لآلخر
  .ـ أن يكون احلديث مفيداً حلكم فيصرفه وحيوله عن وجهه

  .والوجه الثاين هنا أعظم جرماً من األول
احلديث بروايته، براوٍ آخر يف طبقته، وله أن يبدل راوٍ يف السند اشتهر  : الصورة الرابعة

  :وجوه
  .ـ أن يبدل راوٍ ثقة بآخر ثقة
  .ـ أن يبدل راوٍ ثقة بضعيف
  .ـ أن يبدل راوٍ ضعيف بثقة

  .ـ أن يبدل راوٍ ضعيف بضعيف
  .ـ أن يبدل راوٍ ثقة بآخر خيتلقه

  .ـ أن يبدل راوٍ ضعيف بآخر خيتلقه
  !سب أثر هذا اإلبدال يف درجة احلديثوهنا تتفاوت درجة االمث وغلظته حب

أن يقع القلب يف السماع، أو أن يسرق السماعات ويدعي مساع مامل  : الصورة اخلامسة
  .يسمعه من الكتب واألجزاء

  .فهذا كذب، ولكنه ليس كالكذب يف حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم



 

٥٥ 

  

 

رمحه اهللا يف كالمه عن ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
  ! فعل ذلك خطأ فقريبفمن: "املقلوب

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

وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف ملنت مل يثبت سنده فهو أخف جرماً ممن سرق حديثاً مل 
كب له إسناداً صحيحاً؛ فإن هذا نوع من الوضع واالفتراء، فإن كان ذلك يف يصح متنه ور

  !متون احلالل واحلرام؛ فهو أعظم امثاً، وقد تبوأ بيتاً يف جهنم
وأما سرقة السماع وادعاء ما مل يسمع من الكتب واألجزاء فهذا كذب جمرد ليس من 

لى الشيوخ ولن يفلح من تعاناه الكذب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، بل من الكذب ع
. ومنهم من يفتضح بعد وفاته. فمنهم من يفتضح يف حياته. وقلّ من ستر اهللا عليه منهم

  .)١(اهـ"فنسأل اهللا الستر والعفو
يفسر وصف بعض الرواة بالقلب أو بالسرقة مع وصفهم ) التعمد يف القلب: أعين(وهذا 

  .دون قلب األسانيد، فحديثهم موضوع مقلوببالوضع، فكأنه دليل على أم كانوا يتعم
  :فمن هؤالء الرواة الذين وصفوا بالقلب والوضع

  .ـ أمحد بن احلسن بن أبان .١
  .ـ إمساعيل بن عباد .٢
  .ـ إمساعيل بن حممد بن يوسف .٣
  .ـ إمساعيل بن حيي التيمي .٤
  .ـ أيوب بن سيار .٥
  .ـ جعفر بن عبدالواحد .٦
  .ـ جعفر بن حممد األنطاكي .٧
  .بن صاحلـ احلسن بن علي  .٨
  .ـ حفص بن سليمان .٩

  .ـ محاد بن عمرو النصييب .١٠
  .ـ محاد بن الوليد  .١١

                                 
  .  ٦٠ املوقظة ص)١(



 

٥٦ 

  

 

  .ـ محيد بن الربيع .١٢
  .ـ خالد بن حمدوج .١٣
  .ـ داود بن احملرب .١٤
  .عبداهللا بن حممد الواسطي .١٥
  .عبدالوهاب بن الضحاك .١٦
  .العالء بن مسلمة .١٧
  .حممد بن حمصن العكاشي .١٨
  .حممد بن الوليد بن أبان .١٩
  .معلى بن عبدالرمحن الواسطي .٢٠
  .وهب بن حفص البجلي .٢١
  .حيي بن أيب أنيسة .٢٢
  .يزيد بن عياض الليثي .٢٣

اجع ترامجهم يف معجم الرواة املوصوفني بقلب احلديث أو سرقته، يف املقصد اخلامس من 
  .هذا الكتاب

  :ومن الرواة الذين وصفوا بقلب احلديث، وسرقة احلديث
  .إبراهيم بن إسحاق البغدادي .١
  .بركة بن حممد أبوسعيد .٢
  .ن عبدالواحد جعفر ب .٣
  .سفيان بن حممد الفزاري .٤
  .سليمان بن بشار أبوأيوب .٥
  .صاحل بن أمحد بن أيب املقاتل .٦
  .عبداهللا بن احلسني بن جابر .٧
  .عبداهللا بن شبيب بن خالد .٨
  .عبدامللك بن عبدالعزيز الشامي .٩

  .علي بن ظبيان العبسي .١٠
  .عمار بن مطر الرهاوي .١١
  ).ابن شبوبة(حممد بن إسحاق  .١٢

  ) :الوضع(و ) القلب(و ) السرقة(ن اجتمع فيهم وصف ومن الرواة الذي
  .عبداهللا بن حممد بن سفيان أبوحممد الواسطي

  .عبدالوهاب بن الضحاك العرضي



 

٥٧ 

  

 

  .حممد بن الوليد بن أبان
  .)١(العالء بن مسلمة، وصف بالوضع والسرقة فقط

  
  :أما حكم رواية احلديث املقلوب 

لوضع، فحكم روايته حكم رواية احلديث فالظاهر أن ما كان من القلب يأخذ حكم ا
  .املوضوع، وما ال يأخذ حكم الوضع فحكم روايته حكم رواية احلديث الضعيف

: قَالَ سأَلْت أَبا محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ ":رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يثدح نعلَّمس" : وفَه بكَذ هى أَنري وهيثًا ودي حنثَ عدح نم

بِنيالْكَاذ دأَح "لَه قُلْت : كُونَ قَدأَنْ ي افخطَأٌ أَيخ هادنأَنَّ إِس لَمعي وهيثًا ودى حور نم
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يثدي حلَ فخد مهضعب هدنلًا فَأَسسريثًا مدح اسى النوإِذَا ر أَو لَّم

  أَو قَلَب إِسناده يكُونُ قَد دخلَ في هذَا الْحديث؟
ن لَا إِنما معنى هذَا الْحديث إِذَا روى الرجلُ حديثًا ولَا يعرف لذَلك الْحديث ع: فَقَالَ

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصلٌ فَحدثَ بِه فَأَخاف أَنْ يكُونَ قَد دخلَ في هذَا 
يثد٢(اهـ"الْح(.  

الحتل روايته ألحد : ""رمحه اهللا عن احلديث املوضوع أنه) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 
ه خبالف غريه من األحاديث الضعيفة اليت علم حاله يف أي معىن كن إال مقروناً ببيان وضع

  .)٣(اهـ"حيتمل صدقها يف الباطن حيث جاز روايتها يف الترغيب والترهيب
  :أما مرتبة احلديث املقلوب

فقد علمت مما سبق أن احلديث املقلوب إما أن يقع ومهاً أو عمداً بقصد اإلغراب أو 
  .بقصد االمتحان

                                 
  !  املقصد اخلامس من هذا الكتاب: م يف معجم الرواة املوصوفني بالقلب أوالسرقة راجع ترامجه)١(
  ).  ٢٦٦٩( سنن الترمـذي كتاب العلم، باب من روى حديثاً وهو يرى أنه كذب، عقب احلديث رقم )٢(
  .  ٨٩ علوم احلديث البن الصالح ص)٣(



 

٥٨ 

  

 

هنا، إذ يف مثل ووقوعه بقصد االمتحان خارج البحث 
  !هذه احلالة ال تطلب مرتبة احلديث املقلوب

  ويبقى وقوع القلب ومهاً أو عمداً بقصد اإلغراب، فما هي مرتبة احلديث يف هذه احلال؟
سبق أن القلب عمداً بقصد اإلغراب من أقسام املوضوع، وهذه مجلة سبق : اجلواب 

  .ال حيسن التكرارالكثري من تفاصيلها قريباً يف أول هذا املطلب، ف
  ويبقى ما هي مرتبة احلديث املقلوب ومهاً من الراوي؟

  .)١(احلديث املقلوب عموماً ال خيرج عن كونه معلوالً أو شاذاً: واجلواب 
  ولكن هل كل شذوذ أو علة خترج احلديث عن حيز القبول؟

  هل كل علة أو شذوذ تقدح يف ثبوت احلديث؟: أو بعبارة أخرى 
ر أهل العلم أن وصف العلة والشذوذ املشترط انتفاؤه عن الصحيح قد حر: اجلواب 

  .واحلسن إمنا هو العلة القادحة والشذوذ القادح
أنه قد جيتمع وصف الصحة واحلسن مع العلة والشذوذ بشرط أن ال : ومعىن هذا الكالم

  .)٢(!تكون العلة قادحة، وال يكون الشذوذ قادحاً
ضطراب مع الصحة أو احلسن، بشرط أن اليكون وعليه؛ فقد جيتمع وصف القلب واال

  .)٣(القلب واالضطراب قادحاً
  .نعم إذا كان القلب قادحاً فاحلديث ضعيف

                                 
  ).  ٢/٨٧٤( النكت البن حجـر )١(
  ).  ٦٦ـ١/٦٥(، تدريب الراوي )١٩ـ١/١٨(، فتح املغيث )١/٢٣٥(النكت البن حجـر :  انظر)٢(
  ).  ٩٩ـ٢/٩٨( اليواقيت والدرر )٣(



 

٥٩ 

  

 

  املطلب الرابع
  املصنفات يف احلديث املقلوب

  
مل أقف على شيء من املصنفات يف احلديث املقلوب، لكن وقفت على تسمية بعض 

  :الكتب يف هذا العلم، وهي اآلتية
.  رمحه اهللا تعاىل، كتاباً يف املقلوب يف األمساء)هـ٤٦٣ت(خطيب البغدادي للـ ١

معرفة : ذكره احلافظ ابن الصالح رمحه اهللا يف آخر كالمه عن النوع السادس واخلمسون 
الرواة املتشاني يف االسم والنسب املتمايزين بالتقدمي والتأخري يف االبن واألب، فقال عن 

  ):األسود بن يزيد(، و)يزيد بن األسود: (مثاله: "هذا النوع
، أدرك  )يزيد بن األسـود اجلرشـي     (، و )اخلزاعي(يزيد بن األسود الصحايب،     : فاألول

اجلاهلية، وأسلم، وسكن الشام، وذكر بالصالح، حىت استسقى به معاوية يف أهل دمـشق،              
كادوا ال يبلغون   فسقوا للوقت، حىت    ". اللهم إنا نستشفع إليك اليوم خبرينا وأفضلنا      : "فقال

  .منازهلم
  .، التابعي الفاضل)األسود بن يزيد النخعي: (والثاين

  ).مسلم بن الوليد(، و)الوليد بن مسلم(ومن ذلك 
. ، الراوي عن جندب بن عبد اهللا البجلي)الوليد بن مسلم البصري التابعي: (فمن األول

) أمحد بن حنبل(ه ، روى عن)األوزاعي(والوليد بن مسلم الدمشقي املشهور، صاحب 
  .والناس

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

  .وأُخذ عليه ذلك) مسلم
ب رافع االرتياب يف املقلوب كتا (يف هذا النوع كتاباً مساه) اخلطيب احلافظ(وصنف 

وهذا االسم رمبا أوهم اختصاصه مبا وقع فيه مثل الغلط املذكور يف ) من األمساء واألنساب



 

٦٠ 

  

 

هذا املثال الثاين، وليس ذلك شرطاً فيه، وأكثره ليس 
  .)١(اهـ" كذلك، فما ترمجناه به إذا أوىل، واهللا أعلم

املشتبه : "ه اهللا يف ألفيتهرمح) هـ٨٠٤ت(وقد مسى هذا النوع احلافظ العراقي 
  .)٣(يف ألفيته) هـ٩١١ت(وتابعه على هذه التسمية احلافظ السيوطي ، )٢("املقلوب

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

سن وهو هذا فن ح: "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(وقال عن هذا النوع احلافظ السخاوي 
موافقة اسم الراوي السم والد راو آخر واسم أبيه المسه، فرمبا اتفق انقالب أحدمها حبيث 

  .)٥(اهـ"يكونان متفقني يف االسم واسم األب، وللخطيب فيه رافع االرتياب
فهذا الكتاب ال خيتص باملقلوب ومهاً أو عمداً، إمنا هو أعم من ذلك، خبالف ما : قلت 

إن كانت : "رمحة اهللا عليه حيث قال) هـ٨٥٢ت(فظ ابن حجر تشعر به عبارة احلا
ألن اسم " كعب بن مرة"و " مرة بن كعب"من األمساء كـ : املخالفة بتقدمي أو تأخري أي

رفع "وللخطيب فيه كتاب ". املقلوب"أحدمها اسم أيب اآلخر، فـهذا هو 
  .)٦(اهـ""االرتياب

حجر، أثناء كالمه عن املقلوب رمحه اهللا تلميذ ابن ) هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 
مرة بن (ومن هذا القسم ما يقع الغلظ فيه بالتقدمي يف األمساء والتأخري كـ : "السندي

، وحنو ذلك )الوليد بن مسلم(فيجعله ) مسلم بن الوليد(و ) كعب بن مرة(فيجعله ) كعب
  .مما أوجبه كون اسم أحدمها اسم أيب اآلخر

                                 
  .  ٥٦٥ علوم احلديث مع حماسن االصطالح ص)١(
  ).  ٣/٢٢٣( ألفية العراقي مع شرحها التبصرة والتذكرة )٢(
  .  ٢٧٩ ألفية السيوطي يف علم احلديث ص)٣(
  ).  ٢/٥٠٥(بن اجلزري مع شرحها العناية للسخاوي  اهلداية يف علم الرواية ال) ٤(
  ).  ٢/٥٠٥( العناية شرح اهلداية )٥(
  .  ١٠١ نزهة النظر ص)٦(
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 هذا القسم وقد صنف كل من اخلطيب وشيخنا يف
  خاصة؛

رافع االرتياب يف املقلوب من (فأما اخلطيب ففيما كان من منط املثال األخري فقط ومساه 
  .)١(اهـ"وهو جملد ضخم) األمساء واألنساب

  :فتحصلنا من مجيع ما سبق األمور التالية 
  ".رافع اإلرتياب يف املقلوب من األمساء واألنساب"ـ أن للخطيب كتاباً امسه 

 موضوع الكتاب يف موافقة اسم الراوي السم والد راو آخر واسم أبيه المسه، فرمبا ـ أن
  .اتفق انقالب أحدمها حبيث يكونان متفقني يف االسم واسم األب

ـ أن الكتاب ليس مقصوراً على أمساء الرواة الذين وقع فيهم القلب، بل هو أعم من 
  .)٢(أمن توهم القلب: ومن فوائده . ذلك
البلْقيين جالل الدين أيب الفضل عبدالرمحن بن عمر بن رسالن والبن ـ ٢

  . رمحه اهللا، جزء مفرد مجع فيه مقلوب املنت، ونظمها يف أبيات)هـ٨٢٤ت(
ما : "رمحه اهللا يف كالمه عن األحاديث املقلوبة متناً) هـ٩٠٢ت(قال احلافظ السخاوي 

اجلالل ابن البلْقيين، يف جزء : ن املتأخريناعتىن جبمعها بل وال باإلشارة إليها إال أفراد منهم م
  .)٣(اهـ"مفرد ونظمها يف أبيات
وقد أفرد اجلالل البلقيين ـ رمحة اهللا تعاىل عليه ـ كثرياً من أمثلة : "وقال أيضاً رمحه اهللا

  .)٤(اهـ"لكن ال نطيل بإيرادها] املقلوب متناً: يعين[هذا النوع 
يت جبمعها وتتبعها بقدر ما تيسر يل، وسيأيت ومل أقف على كتابه، وقد اعتن: قلت 

  .ذكرها مع خترجيها يف موضعها من مقاصد هذا الكتاب املبـارك إن شاء اهللا تعاىل

                                 
  ). ٤/٢٩٠(وانظر ). ١/٣٢٦( فتح املغيث )١(
  ).٣/٢٢٣(  فتح الباقي )٢(
  ).  ١/٣٢٨( فتح املغيث )٣(
  ).  ١/٣٤٦( العناية شرح اهلداية )٤(
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ولشمس الدين حممد بن عبداهللا بن حممد القيسي ـ ٣
السراق : " رمحه اهللا كتاباً امسه)هـ٨٤٢ت" (ابن ناصر الدين"الدمشقي املعروف ب 

  .)١(" الرواةواملتكلم فيهم من
يف مجع الرواة الذين وصفوا بسرقة احلديث، وهم : وموضوعه كما يظهر من ترمجته

داخلون يف الرواة املوصوفون بقلب احلديث، وقد مجعتهم يف معجم، يأيت يف حمله من مقاصد 
  .هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل

جالء القلوب يف ":  رمحه اهللا كتاباً يف املقلوب، مساه)هـ٨٥٢ت(والبن حجر  ـ ٤
  .)٢("نزهة القلوب يف معرفة املبدل واملقلوب"، ويسمى "معرفة املقلوب

رمحه اهللا ونقل من مقدمته مع زيادة وحذف منه، ) هـ٩٠٢ت(ذكره تلميذه السخاوي 
مع ) هـ٣٨٥ت(فإنه أفرد من علل الدارقطين ) ابن حجر: يعين(وأما شيخنا : "فقال

" جالء القلوب يف معرفة املقلوب"ومساه . )٣(ملثالني اللذين قبلهزيادات كثرية ماكان من منط ا
إنه مل جيد من أفرده مع مسيس احلاجة إليه حبيث أدى اإلخالل به إىل عد احلديث : وقال

فصالً ) هـ٢٧٩ت(الواحد أحاديث إذا وقع القلب يف الصحايب، ويوجد يف كالم الترمذي 
ن وفالن، ويكون الواقع إنه حديث واحد اختلف ويف الباب عن فال: عمن دونه حيث يقال

  .على راويه
عن )٤(وقد كان بعض القدماء يبالغ يف عيب من وقع له ذلك، فروينا يف مسند اإلمام أمحد

عن ) هـ١٦١ت(حدث سفيان الثوري : أنه قال) هـ١٩٨ت(حيي بن سعيد القطان 
ال تصحب املالئكة رفقة فيها :  أنه قال�عبيداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النيب 

                                 
  ).  ١/٧٥(يف مقدمة التحقيق " توضيح املشتبه"كتابه  ذكره يف مؤلفاته حمقق )١(
  ). ١/٣٤٢(، ابن حجـر العسقالين ودراسة مصنفاته )٢/٦٨٠( اجلواهر والدرر )٢(
القلب بإبدال راوٍ اشتهر احلديث به بآخر يف طبقته، أو بإعطاء سند هذا احلديث ملنت :  يعين من مقلوب اإلسناد)٣(

  .  ه، سواء وقع عمداً بقصد اإلغراب، أو ومهاً وغلطاًحديث آخر، وسند اآلخر ملنت غري
)٦/٤٢٦ ()٤  .(  
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: فقال) عثرت: أي(تعست يا أبا عبداهللا : جرس فقلت له
حدثين عبيداهللا بن عمر عن نافع عن سامل عن أيب اجلراح عن أم حبيبة عن : كيف هو؟ قلت

  .صدقت:  فقال�النيب 
وقد اشتمل هذا اخلرب على عظم دين الثـوري وتواضعه وإنصافه، وعلى قوة حافظة 

 القطـان وجرأته على شيخه حىت خاطبه بذلك ونبهه على عثوره حيث سلك اجلادة تلميذه
  .ألن جلّ رواية نافع هي عن ابن عمر، فكان قول الذي يسلك غريها إذا كان ضابطاً أرجح

الجيد عبد طعم : "حيث حدثوه حبديث) هـ١٦٠ت(كذا خطّأ حيي القطان شعبة 
حدثنا به سفيان : وقال.  عن احلارث عن علي، عن أيب إسحاق"اإلميان حىت يؤمن بالقدر

عن أيب إسحاق عن احلارث عن ابن مسعود وهذا هو الصواب، و ال يتأتى ليحي أن حيكم 
على شـعبة باخلطأ إال بعد أن يتيقن الصواب يف غري روايته، فأين هذا ممن يستروح فيقول 

  .مرة على أحدمهاحيتمل أن يكون عند أيب إسحاق على الوجهني فحدث به كل : مثال
وهذا االحتمال بعيد عن التحقيق إال إن جاءت رواية عن احلارث جيمعهما ومدار األمر 
عند أئمة هذا الفن على ما يقوى يف الظن، أما االحتمال املرجوح فال تعويل عندهم 

  .)١(اهـ"عليه
": جالء القلوب"قال السخاوي عقب ما نقله عن شيخه ابن حجـر من مقدمة كتابه 

  .)٢(اهـ"اإلبدال ال القلب: واختار يف تسمية قسمي العمد"
  !هذا هو ما وقفت عليه من أمساء املصنفات يف هذا النوع احلديثي

 .سائالً اهللا تعاىل التوفيق واهلدى والرشاد والسداد

                                 
  .انتهى مع زيادة وحذف: "، وقال عقبه) ٣٢٨ـ١/٣٢٧( نقله يف فتح املغيث )١(
  ).  ١/٣٢٨( فتح املغيث )٢(
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  املقصد الثاين

  القلب يف كتب اجلرح والتعديل واملصطلح
  
  

  : ويشتمل على 
  .ملقلوبدائرة احلديث ا: متهيد   
  .كيف يعرف القلب: املطلب األول   
  .العلماء الذين استعملوا وصف القلب يف جرح وتعديل الرواة: املطلب الثاين   
  .األنواع واملصطلحات اليت تتداخل مع املقلوب: املطلب الثالث   

  :وبيان ذلك فيما يلي
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  متهيد
  دائرة احلديث املقلوب

  
استعماله وسيلة من وسائل الكشف عن حال الراوة مل يقتصر دور قلب احلديث عند حد 

يف الضبط، ومعرفة مدى حفظه ملرويه؛ بل تعدى ذلك إىل كونه وصفاً يوصف به الراوي 
لبيان نوع ومهه وخطئه، فهو بصفة عامة من اجلرح املفسر غري امل، كما أصبح 

ف إىل درجة ال خترج باالستقراء عالمة على نكارة حديث الراوي بدرجات متفاوتة قد خت
الراوي عن حيز القبول، وقد تزيد إىل درجة خترج الراوي إىل حيز الرد، بل أحياناً إىل درجة 

  .الضعيف جداً الذي ال يقبل حديثه التقوي واالجنبار بتعدد الطرق
وسبقت اإلشارة يف املقصد األول إىل أن أئمة اجلرح والتعديل كانوا يستعملون القلب يف 

) هـ١٦٠ت(حال الراوي يف الضبط، مجلة طيبة منها ما جا ء عن شعبة الكشف عن 
  .رمحهم اهللا) هـ٢٣٣ت(، وابن معني )هـ١٦٧ت(ومحاد بن سلمة 

  !بل يعرف قدر حفظ الراوي بأنه مل يقْلب عليه إسناد
ما كان يف أصحابنا أعلم باإلسناد من حيي بن معني : "قال عمرو بن حممد الناقد 

  .)١("ر أجد يقلب عليه إسناد قطما قد) هـ٢٣٣ت(
  . وتتسع دائرة املقلوب فتتداخل مع أنواع حديثية عديدة يأيت فيها صورة احلديث املقلوب

رمحه اهللا أنواع جرح الضعفاء، ذكر النوع العاشر ) هـ٣٥٤ت(وملّا ذكر ابن حبان 
عله عن ومنهم من كان يقلب األخبار ويسوي األسانيد كخرب مشهور عن صاحل جي: "وقال

  .نافع وآخر ملالك جيعله عن عبيداهللا بن عمر وحتو هذا
كإمساعيل بن عبيداهللا التيمي وموسى بن حممد البلقاوي وعمر بن راشد الساحلي، 

  .)٢(اهـ"وذويهم وقد رأينا يف عصرنا مجاعة مثلهم يسرون األحاديث
                                 

  ).  ١١/٢٨٣( ذيب التهذيب )١(
  ).١/٧٣( اروحني )٢(
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رمحه اهللا، ملّا ذكر أنواع ) هـ٤٠٥ت(وقال احلاكم 
قوم عمدوا إىل : الطبقة الثانية من اروحني: " على عشرة طبقاتاجلرح واروحني

أحاديث مشهورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسانيد معروفة ووضعوا إليها غري 
إبراهيم بن اليسع وهو ابن : تلك األسانيد فركبوها عليها ليستغرب بتلك األسانيد منهم

ق وهشام بن عروة، فريكب حديث هذا على أخي حية يحدث عن جعفر بن حممد الصاد
حديث ذلك، وكذلك محاد بن عمرو النصييب ولول بن عبيد وأصرم بن حوشب، 

  .)١(اهـ"وغريهم
  :كيف يعرف القلب؟ جواب هذا يف املطلب التايل:  والسؤال هنا

                                 
  ).  ١٤٠ـ١/١٣٩(بن األثري يف مقدمة جامع األصول ، ونقله عنه ا٥٩ املدخل إىل اإلكليل ص)١(
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  املطلب األول
  .كيف يعرف القلب

  
 مجع طرقه والنظر فيها، ومقابلتها األصل يف معرفة وقوع القلب يف احلديث وكشفه هو

  .بأحاديث الثقات
رمحه اهللا، مسعت حممد بن إبراهيم بن أيب شيخ امللطي ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

إىل عفان ليسمع منه كتب محاد بن سلمة، فقال ) هـ٢٣٣ت(جاء حيي بن معني : "يقول
واهللا ال : فقال! بن سلمةنعم حدثين سبعة عشر نفساً عن محاد : ما مسعتها من أحد؟ قال: له

  !شأنك: فقال. إمنا هو وهم، واحنذر إىل البصرة وامسع من التبوذكي: فقال! حدثتك
مل تسمع هذه الكتب : فاحندر إىل البصرة، وجاء إىل موسى بن إمساعيل فقال له موسى

  عن أحد؟ 
  ! مسعتها على الوجه من سلعة عشر نفساً وأنت الثامن عشر: قال

  تصنع ذا؟وما : فقال
إن محاد بن سلمة كان خيطيء فأردت أن أميز خطأه من خطأ غريه، فإذا رأيت : فقال

أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن اخلطأ من محاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء 
عنه وقال واحد منهم خبالفهم علمت أن اخلطأ منه ال من محاد، فأميز بني ما أخطأ هو 

  .)١("ا أخطيء عليهبنفسه وبني م
لو مل نكتب احلديث من ثالثني وجهاً ما : "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(وقال حيي بن معني 

  .)٢("عقلناه
أم حيفظون أحياناً النسخ املوضوعة وأحاديث : وكان من طرقهم يف كشف القلب 

  !املتهمني، وأحاديث غري احلافظني حىت إذا جاء أحد فقلبها فضحوا أمره، وصاحوا به

                                 
  ).  ١/٣٢( اروحني )١(
  ).  ١/٣٣( اروحني )٢(
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مسعت أمحد بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ل ابن حبان قا
رضي اهللا عنه حيي بن ) هـ٢٤١ت(رأى أمحد بن حنبل : إسحاق السين الدينوري يقول

يف زاوية بصنعاء وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطّلع ) هـ٢٣٣ت(معني 
يفة معمر عن أبان تكتب صح: عليه إنسان كتمه، فقال أمحد بن حنبـل ـ رمحه اهللا ـ له

أنت تتكلم يف أبان، مث تكتب حديثه على : عن أنس، وتعلم أا موضوعة فلو قال لك القائل
  الوجه؟
عن ) هـ٢١١ت(رمحك اهللا يا أبا عبداهللا أكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق : قال

معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلها، وأعلم أا موضوعة حىت ال جييء إنسان، فيجعل 
كذبت إمنا هي أبان ال : دل أبان ثابتاً ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول لهب

  .)١("ثابت
رمحه اهللا يتعمد حفظ أحاديث بعض املتهمني ) هـ٢٣٤ت(وقد كان علي بن املديين 

  .حىت ال يأيت أحدهم ويقلبه
ديث جاءين علي بن املديـين فكتب عين عن عبدالسالم بن حرب، أحا: قال أبوغسان

  .)٢(!أعرفها ال يقلب: أي شيء تصنع ا؟ قال: إسحاق بن أيب فروة فقلت
فنظرت فإذا ليس ! مسعناه من ابن هليعة: جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: قال حيي بن حسان

ما هذا الذي حدثت به : فيه حديث واحد من حديث ابن هليعة، فجئت إىل ابن هليعة فقلت
هذا من : ما اصنع؟ جييئوين بكتاب ويقولون: فقال! قط؟ليس فيه من حديثك و ال مسعتها 

  . )٣(!"حديثك فأحدثهم به
  .وال يتوقف احلال على هذا؛ بل هم يعتربون حديثه بأحاديث الثقات

) هـ١٦٠ت(كنا عند شعبة : "رمحه اهللا قال) هـ١٩٨ت(عن عبدالرمحن بن مهدي 
ديث، ومن يكثر الغلط، ومن من يكذب يف احل: يا أبا بسطام حديث من يترك؟ قال: فسئل 

                                 
  ).١/٣٢( اروحني )١(
  ).  ١/٢٤١(، ذيب التهذيب )١/١٠٢( ضعفاء العقيلي )٢(
  .  ١٥٢ الكفاية ص)٣(
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خيطيء يف حديث جمتمع عليه فيقيم على غلط فال يرجع، 
وليس يكفيه يف الرجوع أن ميسك عن رواية . ومن روى عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون

ذلك احلديث يف املستقبل حسب، بل جيب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد 
  .)١("رجع عنه

تومهت أن بقية ال حيدث باملناكري عن : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت( بن حنبل وقال أمحد
  .)٢("املشاهري فعلمت من أين أيت

إن الصحيح ال يعرف بروايته فقط، وإمنا يعرف : "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
بالفهم واحلفظ وكثرة السماع وليس هلذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم 

  .)٣(اهـ"ملعرفة ليظهر ما خيفى من علة احلديثوا
جبمع الطرق واعتبار ] املقلوب[إمنا يظهر أمر : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن خيالف فصار املقلوب أخص من املعلل والشاذ، فكل 
  .)٤(اهـ"مقلوب ال خيرج عن كونه معلالً أو شاذاً

ن الراوي ثقة فلم ال جيوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه إذا كا: فإن قيل
  حدث بأحدمها مراراً وباآلخر مراراً؟

هذا التجويز ال ننكره، ولكن مبىن هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طريق : قلنا 
معروفة يف الرجوع إىل القرائن يف مثل هذا، وإمنا يقول يف ذلك منهم على النقاد املطلعني 

  .)٥(هم، وهلذا كان كثري منهم يرجعون عن الغلط إذا نبهوا عليهمن
) هـ١٦٠ت(شعبة ) هـ١٩٨ت(كذا خطّأ حيي القطان : "قال ابن حجـر رمحه اهللا

، عن أيب إسحاق عن "الجيد عبد طعم اإلميان حىت يؤمن بالقدر: "حيث حدثوه حبديث

                                 
  .  ١٤٢اقه يف الكفاية ص، وكذا س)١/٧٤(، وذكره يف اروحني مقتصراً على بعضه ١٤٥ الكفاية ص)١(
  ).  ٧٤ـ١/٧٣( اروحني )٢(
  .  ٦٠ـ٥٩ معرفة علوم احلديث ص)٣(
  ).  ٢/٨٧٤( النكت البن حجـر )٤(
  ).  ٢/٨٧٥( النكت البن حجـر )٥(
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حدثنا به سفيان عن أيب إسحاق : وقال. احلارث عن علي
  .ارث عن ابن مسعود وهذا هو الصوابعن احل

وال يتأتى ليحي أن حيكم على شـعبة باخلطأ إال بعد أن يتيقن الصواب يف غري روايته، 
حيتمل أن يكون عند أيب إسحاق على الوجهني فحدث : فأين هذا ممن يستروح فيقول مثال

  .به كل مرة على أحدمها
رواية عن احلارث جيمعهما ومدار األمر وهذا االحتمال بعيد عن التحقيق إال أن جاءت 

عند أئمة هذا الفن على ما يقوى يف الظن، أما االحتمال املرجوح فال تعويل عندهم 
  .)١(اهـ"عليه

  :ومما جاء يف ختطئة بعض احلفاظ يف أحاديث ورجوعهم عن اخلطأ
ل له حديثاً يف القرآن فقا) هـ١٩٨ت(حدثنا سفيان بن عيينة : عن العالء بن حسني قال

فسكت : وما علمك يا قصري؟ قال: ليس هو كما حدثت يا أبا حممد قال: عبداهللا بن زيد
عنه هنية، مث قام إىل سفيان فقال يا أبا حممد أنت معلمنا وسيدنا فإن كنت أومهت فال 

احلديث : قال! لبيك وسعديك: يا أبا عبدالرمحن قال: فسكت سفيان هنية مث قال: قال. تؤاخذين
  .)٢("أنت، وأنا أومهتكما حدثت 

رددت على املعاىف بن عمران حرفاً يف احلديث فسكت فلما كان من الغد : قال ابن عمار
وكنت حينئذ غالماً : إن احلديث كما قال الغالم، قال: جلس يف جملسه من قبل أن حيدث وقال

  .)٣(أمرد ما يف حلييت طاقة
لس نعيم بن محاد فجعل يقرأ حضرت جم: "رمحه اهللا، قال) هـ٢٣٣ت(عن حيي بن معني 

عن ابن عون، فذكر ) هـ١٨١ت(ثنا ابن املبارك : كتاباً من تصنيفه قال فقرأ منه ساعة مث قال
  !ترد علي: ليس هذا عن ابن املبارك، فغضب، وقال: أحاديث فقلت له

                                 
انتهى : "، وقال عقبه"جالء القلوب"من مقدمة كتاب احلافظ ابن حجـر ) ٣٢٨ـ١/٣٢٧( نقله يف فتح املغيث )١(

  .قريب منه) ٢/٨٧٥( وكالم احلافظ يف النكت مع زيادة وحذف،
  .  ١٤٦ الكفاية ص)٢(
  .  ١٤٧ الكفاية ص)٣(
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  !نعم أريد بذلك زينك فأىب أن يرجع: قلت
ملبـارك من ابن عون فغضب هو وكل واهللا ما مسعت أنت هذه األحاديث من ابن ا: فقلت

نعم يا أبا زكريا غلطت، وكانت : من كان عنده وقام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول
هذه صحائف يعين جمموعة فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن املبـارك عن ابن عون وإمنا 

  .)١("فرجع عنها: رواها يل عن ابن عون غري ابن املبـارك، قال
خرجت من الكتاب ويل عشر سنني فجعلت اختلف : رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ي قال البخار

يا أبا : سفيان عن أيب الزبري عن إبراهيم فقلت له: إىل الداخلي يعين فقال يوماً وهو يقرأ للناس
  .ارجع إىل األصل إن كان عندك: فالن إن أبا الزبري مل يروه عن إبراهيم فانتهرين فقلت له

هو الزبري بن عـدي عن : كيف قلت يا غالم؟ قلت: ج فقال يلفدخل ونظر فيه مث خر
وكان للبخاري  يومئذ إحدى عشرة . صدقت وأخذ القلم مين فاحكم كتابه: إبراهيم فقال

  .)٢("سنة

                                 
  ).  ٢/٨٧٦(، ونقلها يف ابن حجـر يف النكت ١٤٦ الكفاية ص)١(
  ).١/٨٧٧( النكت البن حجـر )٢(
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  املطلب الثاين
  .العلماء الذين استعملوا وصف القلب يف جرح وتعديل الرواة

  
لتعديل يف أحيان كثرية بذكر اسم جاء استعمال وصف القلب يف عبارات أئمة اجلرح وا

ويف أحيان ) دخل حديث يف حديث(ويف أحيان ) اإلحالة(، ويف أحيان بذكر اسم )القلب(
مع ما يوضح أنه قلب، وأحياناً بذكر معناه ) التدليس(، وأحياناً باسم )السرقة(أخرى باسم 

  .وهيئته
  :هؤالءوأسوق أمساء األئمة الذين وقفت هلم على عبارات يف ذلك، من 

  .رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(ـ شعبة بن احلجاج ١
 بسنده عن ز بن أسد )١("اجلامع ألخالق الراوي وأدب السامع"ذكر اخلطيب يف كتابه 

عن أبان بن ) هـ٢٠١ت ( وسأله حرمي بن عمارة ) مات بعد املائتني وقيل قبلها(العمي 
 حديث أنس عن احلسن وحديث كتبت: "أيب عياش؟ فذكر له عن شـعبة رمحه اهللا أنه قال

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

  .)٢("أفادين ابن أيب ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة: "قال شـعبة رمحه اهللا
  .رمحه اهللا) هـ١٦٧ت(ـ محاد بن سلمة ٢

على أبان بن يث على ثابت البناين فلم تنقلب، وقلبت قلبت أحاد: "عن محاد بن سـلمة
  .)٣("أيب عياش فانقلبت

                                 
)١/١٣٦()١  . (  
  ).  ٢/٢٤٤(، وانظر اروحني )٩/٣٠١( ذيب التهذيب )٢(
)١/١٣٦()٣  . (  
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كنت أمسع أن القصاص ال حيفظون احلديث، : "وقال
فكنت أقلب األحاديث على ثابت أجعل أنس البن أيب ليلى وأجعل ابن أيب ليلى ألنس : قال

  .)١("على السواءأشوش بينهما فيجريهما 
  .رمحه اهللا) هـ١٧٩ت(ـ محاد بن زيد ٣

كان . ثنا علي بن زيد وكان يقلب األحاديث: "قال سليمان بن حرب عن محاد بن زيد
  .)٢("حيدثنا اليوم باحلديث مث حيدثنا غداً فكأنه ليس ذلك

  .رمحه اهللا) هـ١٨٤ت( ـ صدقة أظنه ابن خالد ٤
غي دفن يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فال جييء به كما ينب: "قال صدقة

  .)٣("فاضطرب يف حديثه روى عنه أبو األحوص
  رمحه اهللا) هـ١٩٨ت( ـ حيي بن سعيد القطان ٥

قدمت الكوفة وا ابن عجالن وا من : حدثين حيي بن سعيد، قال: قال خلف بن سامل
مليح بن وكيع، وحفص بن غياث، وعبداهللا بن إدريس، ويوسف بن خالد : يطلب احلديث
  .بن عجالننأيت ا: السميت، فقلنا

فقلبوا فجعلوا : قال. نقلب على هذا الشيخ حديثه، ننظر تفهمه: فقال يوسف بن خالد
ماكان عن سعيد عن أبيه، وما كان عن ابيه عن سعيد، مث جئنا إليه، لكن ابن إدريس تورع 

  .وجلس بالباب وقال ك ال استحل، وجلست معه
ا، فلما كان عند آخر ودخل حفص، ويوسف بن خالد، ومليح، فسألوه، فمر فيه

ما سألتموين عن أيب فقد حدثين : أعد العرض فعرض عليه، فقال: الكتاب انتبه الشيخ فقال
: سعيد به، وما سألتموين عن سعيد فقد حدثين به أيب، مث أقبل على يوسف بن خالد، فقال

                                 
  ).  ٢/٥٢٧(لكامل  ا)١(
  ). ٧/٣٢٣(التهذيب ) ٢(
  ).١١/٤٠٨(، التهذيب )٨/٣٨٥(التاريخ الكبري ) ٣(
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إن كنت أردت شيين وعييب فسلبك اهللا االسالم، وأقبل على 
  !ال نفعك اهللا بعلمك:  يف دينك ودنياك، وأقبل على مليح، فقالابتالك اهللا: حفص، فقال
فمات مليح ومل ينتفع به، وابتلي حفص يف بدنه بالفاجل، وبالقضاء يف دينه، ومل : قال حيي

  . )١("ميت يوسف حىت ام بالزندقة
  .رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(ـ عبدالرمحن بن مهدي ٦

حدث عن أهل احلجاز بأحاديث منكرة  ":قال ابن مهـدي رمحه اهللا عن فرج بن فضالة
  .)٢("مقلوبة
  :رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(ـ حممد بن إدريس الشافعي ٧

يف املنت، ولكن جاءت صورته، والعلماء مثلوا ا يف ) القلب(مل يأت عنه صراحة اسم 
مع املقلوب متناً،  وهو ما جاء يف كالم للبيهقي بعد روايته من طريق عبد اهللا يعنـي ابن ر

 رمعن نافع عن ابنِ ع رِيمللفارسِ : "الع ربيخ يوم مصلى اهللا عليه وسلم قَس أَنَّ النبـي
عبد اهللا العمرِي كثـري : "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي ". سهمنيِ، وللراجلِ سهماً

د اهللا العمرِي بالشك فـي  وقد روِي ذلك من وجه آخر عن القَعنبِـي عن عب.الوهمِ
للفرسِ سهمنيِ : كَأَنه مسع نافعاً يقولُ: قالَ الشافعي فـي القديـمِ. الفارسِ أَو الفَرسِ

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

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

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

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

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

  ).٨/٢٦١(التهذيب ) ٢(
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. للفارسِ سهمنيِ وللراجلِ سهماً: وللرجلِ سهماً، فقالَ
رماهللا بنِ ع دـيبع ةمقْدأهل العلـم فـي ت نم أحد كشي علـى أخيه فـي ولـيس 

فْظ١(اهـ"الـح(.  
والشافعي يشري ذا إىل أن عبداهللا العمري قد وهم فقلب احلديث فقلب لفظ : قلت

سهمني، : أن للفارس هو وفرسه: ، وجعل ما للفرس له، فصار األمر) الفارس(إىل ) الفرس(
 سهمني، للراجل سهماً، وللفرس: وللراجل سهماً واحداً فقط، فقلب احلديث الذي كان

  ! فيصري للفرس وصاحبه ثالثة أسهم
  .رمحه اهللا) هـ٢٢٧ت(ـ أبو الوليد هشام بن عبدامللك الطيالسي ٨

كان الربيع ال : "قال أبو الوليد الطيالـسي رمحه اهللا، يف الربيع بن صبيح السعدي
  .)٢("يدلس، وكان املبـارك  أكثر تدليساً منه

كان يقلب أمساء الرواة و أسانيد األحاديث فيظن  أن الربيع - واهللا اعلم -مراده : قلت
  .تدليساً، وما هو بتدليس، وكان املبـارك يتحقق فيه وصف التدليس أكثر من الربيع

): هـ٢٨٠ت(ويدل على نفي وصف التدليس عن الربيع، قول عثمان بن سعيد الدارمي 
  .)٣("ن، إال أنه رمبا دلّسفيما مسع من احلس] الربيع بن صبيح[عندي فوق ] بن فضالة[املبارك "

ويؤكده ثبوت وصف الربيع بأن أحاديثه ! مفهوم هذا أن الربيع بن صبيح ال يدلس: قلت
  .)٤("أحاديثه كلها مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(مقلوبة، كما قال عفان بن مسلم 

  رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت( علي بن املديين – ٩
كتب عين عن عبدالسالم بن حرب أحاديث جاءين علي بن املديين ف: "عن أيب غشان قال

  .)٥("أعرفها حىت ال تقلب: أي شيء تصنع ا؟ قال: إسحاق بن أيب فروة، فقلت

                                 
  ).  ٦/٣٢٥( السنن الكبري )١(
  ). ٣/٢٤٧(التهذيب ) ٢(
  ). ٣/٢٤٧(التهذيب ) ٣(
  ). ٣/٢٤٧(، التهذيب )٢/٤١(امليزان ) ٤(
 ).١/٩١/(العتر/البن رجب/ ، وانظر شرح العلل)١/١٠٢(لضعفاء الكبري العقيلي ا )٥(
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  .رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(ـ حيي بن معني ١٠
  !قصته مع أيب نعيم الفضل بن دكني مشهورة

  .)١("كذاب يسرق احلديث: "قال ابن معيـن رمحه اهللا يف احلسني بن فرج اخلياط
  .)٢("أحاديث زيد بن احلباب عن سفيان الثـوري مقلوبة: "ل رمحه اهللاوقا

ابن الشاذكوين ليس بثقة، وال : "قال ابن معـني رمحه اهللا، يف سليمان بن داود ابن الشاذكوين
  .)٣("مأمون، إذا بلغه حديث عن انسان قلبه عن غريه، ال ينبغي يكتب عنه احلديث وال كرامة

  .)٤(حلسن املخزومي، وحممد بن عمر الواقديوانظر ترمجة حممد بن ا
  رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(ـ ابن منري ١١

حممد بن يزيد بن حممد بن كثري العجــلي أبوهشام قال ابن منـري رمحه اهللا يف 
  .)٥("كان أبوهشام يسرق احلديث: "الرفاعي
  .رمحه اهللا ) هـ٢٤١ت(ـ أمحد بن حنبل ١٢

. ليس بثقة: "ل رمحهم اهللا، يف حبيب بن أيب حبيبقال عبداهللا عن أبيه أمحد بن حنبـ
كتب عنه كتاباً عن ابن أخي ابن شهاب )من خراسان: أحسبه قال(قدم علينا رجل  : قال

عن عمه عن سامل والقاسم، فإذا هي أحاديث ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران، عن قاسم، 
كان يكذب، ومل يكن أيب : قال أيب. على ابن أخي ابن شهاب) أحاهلا: (قال أيب. وسامل

  .)٦("يوثقه و ال يرضاه، وأثىن عليه شراً وسوء اً
  !مبعىن القلب) اإلحالة(استعمل اإلمام أمحد هنا 

                                 
  . ٩٠، الديوان ص)١/٢١٦( املتروكني )١(
  ). ٣/٤٠٣(، التهذيب )٣/١٠٠(امليزان ) ٢(
  ).٣/٨٤(، اللسان ٣٤تاريخ أيب سعيد هاشم الطرباين عن أيب زكريا حيي بن معيـن ص) ٣(
  .   بالقلب والسرقة، يف هذا الكتاب انظر معجم الرواة املوصوفني)٤(
  ). ٤/٦٨(امليزان ) ٥(
  ).٢/١٨٠(، التهذيب )٢/٨١٨(الكامل ) ٦(

  . وقع سقط من كالم ابن عدي، يف ترمجته من التهذيب، يعرف مبراجعة كالم ابن عـدي يف الكامل: تنبيه   



 

٧٧ 

  

 

  .)١("كان شعـبة يقلب أسامي الرجال: "وقال رمحه اهللا
عبدالرمحن بن عبداهللا بن عمر بن حفص، وعبدالرمحن بن يزيد بن متيم، وعلي : وانظر ترمجة 

د بن جدعان، وحممد بن عمر الواقدي، وحممد بن كثري القرشي، ومصعب بن سالم بن زي
  .)٢(التميمي، وحيي بن ميمون بن عطاء

  .رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ـ حممد بن إمساعيل البخاري ١٣
عيسى بن : ".عيسى بن عبدالرمحن بن فروة أبوعباد الزرقيقال البخـاري رمحه اهللا، يف 

وابن هليعة عن عيسى بن .  عنه عمـرو بن قيس منكر احلديثروى. عبدالرمحن عن الزهري
  .)٣("عبدالرمحن عن الزهري مقلوب

كان : "فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم التنوخي أبوفضالة احلمصيوقال رمحه اهللا، يف 
حدث عن حيي بن سعيد أحاديث منكرة : عبدالرمحن ال حيدث عن فرج بن فضالة ويقول

  .)٤("مقلوبة
أنا أتقي هذا الشيخ كأنه حديث موضوع وليس هذا عندي زهري " : "زهري بن حممد"يف وقال 

. ينبغي أن يكون قلب امسه أهل الشام. بن حممد، وكان أمحد بن حنـبل يضعف هذا الشيخ
  .)٥(اهـ"يروون عن زهري بن حممد هذا مناكري

  ).هـ٢٦١ت( ـ مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ١٤
اعلم أرشدك اهللا أن الذي يدور به معرفة اخلطأ يف رواية ناقل احلديث إذا هم  : "قال رمحه اهللا

  :اختلفوا فيه من جهتني
بإسناد فينسب رجالً مشهوراً مشهور ) حديثاً: كذا ولعلها(أن ينقل الناقل جداً : أحدمها 

طأ ذلك بنسب يف إسناد خربه خالف نسبته اليت هي نسبته أو يسميه باسم سوى امسه، فيكون خ

                                 
  . ٢٠٤، حبر الدم ص)٤/٣٣٨(التهذيب ) ١(
  .  بالقلب والسرقة، يف هذا الكتاب انظر معجم الرواة املوصوفني )٢(
  ). ٢/٣٤١(، اجلامع )٣/٣١٧(، امليزان )٥/١٨٨٥( الكامل )٣(
  ).٢/٣٥٧(، اجلامع )٨/٢٦٠(التهذيب ) ٤(
  ).  ٢/٩٥٣( ترتيب علل الترمـذي الكبري )٥(



 

٧٨ 

  

 

فهذه ... . ... ... غري خفي على أهل العلم حني يرد عليهم
اجلهة اليت وصفنا من خطأ اإلسناد ومنت احلديث هي أظهر اجلهتني خطأ، وعارفوه يف الناس 

  .أكثر
أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غريه من األئمة : واجلهة األخرى 

معون على روايته يف اإلسناد واملنت، ال خيتلفون فيه يف معىن، فريويه بإسناد واحد ومنت واحد، جمت
آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم يف اإلسناد أو يقلب املنت 
فيجعله خبالف ما حكى من وصفنا من احلفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتني ما حدث 

واحد املنفرد وإن كان حافظاً، على هذا املذهب رأينا أهل العلم اجلماعة من احلفاظ، دون ال
باحلديث حيكمون يف احلديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة، وحيي بن سعيد وعبدالرمحن بن 

  . )١(اهـ"مهدي وغريهم من أئمة العلم
  ) .هـ٢٦١ت(ـ عفان بن مسلم ١٥

  .)٢("ثه كلها مقلوبةأحادي: "قال عفان بن مسـلم رمحه اهللا، يف الربيع بن صبيح
  .رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(ـ أبواحلسن أمحد بن عبداهللا بن صاحل الكويف العجلي١٦
لقد كان يؤتى ) هـ٢٣٣ت(ما خلق اهللا أحداً كان أعرف باحلديث من ابن معني : "قال

  .)٣("باألحاديث قد خلطت وقلبت فيقول هذا كذا وهذا كذا فيكون كما قال
  .رحه اهللا) هـ٢٦٤ت( ـ أبوزرعة الرازي ١٧

قال أبوزرعـة الـرازي رمحه اهللا، يف أسباط بن نصر اهلمداين أبو يوسف ويقال أبو 
حدثنا حممد بن إدريس .  وأما يف نفسه فالبأس بهفيعرف وينكرأما حديثه : "نصر الكويف

كان أسباط بن نصر : مسعت من أسباط بن نصر؟ قال: مسعت أبا نعيم وقال له رجل: قال

                                 
  .١٧٢التمييز ص )١(
  ). ٣/٢٤٧(، التهذيب )٢/٤١(امليزان ) ٢(
  ).  ٢/٣٢١(، فتح املغيث )٢/٦٤٥(جـر ، النكت البن ح)١١/٢٨٨( التهذيب )٣(



 

٧٩ 

  

 

مسعت أبا جعفر اجلمال : حدثنا حممد قال. يثيقلب احلد
  .)١("هالك هو: ذكر له أسباط بن نصر، فقال: يذكر عن أيب نعيم، قال
عن حديث أيب ): أبازرعة: يعين(سألته : "رمحه اهللا) هـ٣٢٧ت(قال ابن أيب حامت 

قال رسول اهللا : األحوص عن مساك عن القاسم بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب بردة قال
  ".اشربوا يف الظروف و ال تسكروا: "ى اهللا عليه وسلمصل

قلب فوهم أبواألحوص فقال عن مساك عن القاسم عن أبيه عن أيب بردة : قال أبوزرعة
عن أيب بردة أراد عن ابن بريدة :  فقولهأما القلب.  وصحف يف موضعمن اإلسناد موضعاً

اإلسناد بأسره، وأفحش ) فقلت: وعيف املطب(مث احتاج أن يقول ابن بريدة عن أبيه، فقلب 
  ! يف اخلطأ

وقد روي " اشربوا يف الظروق و ال تسكروا: "وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه يف متنه 
أبوسنان ضرار بن مرة وزبيد اليامي عن حمارب بن . هذا احلديث عن ابن بريدة عن أبيه

ن عـدي وعطاء ومساك بن حرب واملغرية بن سبيع، وعلقمة بن مرثد والزبري ب. دثار
: اخلرساين وسلمة بن كهيل كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يتكم عن زيارة القبور فزوروها ويتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث فامسكوا ما بدا "
ويف حديث " لكم ويتكم عن النبيذ إال يف السقاء فاشربوا يف األسقية و ال تشربوا مسكراً

وقد بان وهم حديث " والتسكروا: "ومل يقل أحد منهم" واجتنبوا كل مسكر: "عضهم قالب
على ما ذكرنا من ) وهو ال املشمس: يف املطبوع(أيب األحوص من اتفاق هؤالء املسمني 

  .)٢(اهـ"خالفه
  .)٣(ورأيته يصف حديثاً بأنه مرسل مقلوب

  .ه اهللارمح) هـ٢٧٠ت(ـ فضلك الرازي أبوبكر الفضل بن العباس ١٨

                                 
  ).  ١/٢١١(، التهذيب )١/١٥٧(امليزان ) ١(
  ).  ٢٥ـ٢/٢٤( علل احلديث البن أيب حامت )٢(
  ).  ٢/٢٨١(الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية : وانظر). ١/٤٥٦(علل احلديث ) ٣(



 

٨٠ 

  

 

دخلت : مسعت فضلك الرازي يقول: قال أبوأمحد العسال
  .)١("نعلى حممد بن محيد وهو يركب األسانيد على املتو

  رمحه اهللا) هـ٢٧٢ت( حممد بن عوف ـ ١٩
إنه كان يأخذ فوائد أيب اليمان : قيل له: قال حممد بن عوف، يف عبدالوهاب بن الضحاك

ا عن إمساعيل بن عياش، وحد فخرجت إليه : قال. ث بأحاديث كثرية موضوعةفيحدث
  .)٢(فضمن يل أن ال حيدث ا بعد ذلك! أال ختاف اهللا: فقلت

  . صاحب السنن رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(ـ أبوداود ٢٠
احلسن بن مدرك كذاب كان يأخذ أحاديث : روى أبوعبيد اآلجري عن أيب داود أنه قال

  .)٣("فهد بن عوف قيقلبها على حيي بن محاد
  . )٤(مروان بن معاوية الفزاري، ومصعب بن سالم التميمي: وانظر ترمجة

  .رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(ـ أبوحامت حممد بن إدريس بن املنذر الرازي ٢١
وأبازرعة عن حديث رواه حيي بن ميان ) أباحامت: يعين(سألت أيب : "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ن أيب مسعودعن الثـوري عن منصور عن خالد بن سـعد ع
  ".ال: أحرام هو يارسول اهللا؟ قال: طاف بالبيت فاستسقى فأيت بنبيذ فشمه فقطب وجهه فقيل

  ما علة هذا احلديث؟ وهل هو صحيح؟: فقلت هلما

                                 
  ). ٩/١٢٧(، التهذيب ٢٢٧، الكشف احلثيث ص)٢/٣٠٣(اروحني ) ١(
  ). ٦/٤٤٧(، التهذيب )٢/١٤٨(روحني ا) ٢(
، هدي الـساري  ٩٥، الكشف احلثيث ص)١/٥٢٣(، ميزان االعتدال )١/٢٧٩) (املخطوط(ذيب الكمال  ) ٣(

  ).٢/٣٢٣(،  ذيب التهذيب ٣٩٧ص
  .كالم أيب داود مل أجده يف املطبوع من سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود : تنبيه  
يف النص املنقول عن أيب داود، فجاءت كما أثبتها يف ميزان االعتدال، والكشف             " بهافيقل"وقد اختلفت كلمة      

، ويف طبعة بشار    "فيعلقها): "املخطوط(احلثيث، وهدي الساري، وهو الصواب ، ووقعت يف ذيب الكمال           
  ".فيلقيها: "، ويف ذيب التهذيب"فيلقنها: "عواد

  . حجـر املذكور عنه من كتابه هدي الساري، وباهللا التوفيقتفسري ابن" فيقلبها: "ويدل على أن صواا  
  .   انظر معجم الرواة املوصوفني بالقلب والسرقة، يف هذا الكتاب)٤(



 

٨١ 

  

 

أخطأ ابن ميان يف إسناد هذا احلديث وروى هذا : فقاال
 عن املطلب بن أيب وداعة عن النيب صلى اهللا عليه احلديث عن الثـوري عن الكليب عن أيب صاحل

  !وسلم
  :والذي عندي أن حيي بن ميان دخل حديث له يف حديث: قال أيب

أنه كان يشرب نبيذ : "رواه الثـوري عن منصور عن خالد بن سـعد موىل أيب مسعود
  ".اجلر

ان يطوف إنه ك: وعن الكليب عن أيب صاحل عن املطلب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
فجعل اسناد منصور عن خالد عن أيب مسعود ملنت احلديث؛ فسقط عنه إسناد الكليب ... بالبيت

  .حديث الكليب
وهم فيه حيي بن ميان إمنا هو الثـوري عن الكليب عن أيب صاحل عن املطلب : وقال أبوزرعـة

  .)١(اهـ"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .محه اهللا، ر)هـ٢٨٣ت(ـ عبدالرمحن بن خراش ٢٢

هذه األحاديث اليت حيدث ا غالم ) : هـ٢٨٣ت(قلت لعبدالرمحن بن خراش : قال عبدان
سرقها من عبداهللا بن شبيب وسرقها عبداهللا بن شبيب من النضر بن سلمة : خليل من أين له؟ قال

  .)٢("شاذان ووضعها شاذان
  .رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(ـ الربذعي أبوعثمان سعيد بن عمرو ٢٣

أتقنت ذلك عن . هشام بن سـعد واهي احلديث: مسعت أبازرعة يقول: "لربذعيقال ا
أيب زرعة، وهشـام عند غري أيب زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبـوزرعة؛ 

أنه حدث عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب : فوجدت يف حديثه ومهاً كبرياً، من ذلك
روى أصحاب الزهري قاطبة، عن الزهري عن محيد يف قصة املواقع يف رمضان، وقد : هريرة

                                 
  ).  ٢٦ـ٢/٢٥( علل احلديث البن أيب حامت )١(
  ). ٤/١٥٧٤(، الكامل )٢/٤٧(اروحني ) ٢(



 

٨٢ 

  

 

بن عبدالرمحن وليس من حديث أيب سلمة، وقد حدث به 
وكيع، عن هشام، عن الزهري، عن أيب هريرة، كأنه أراد الستر على هشام يف قوله عن أيب 

  .)١("سلمة
رمحه ) هـ٢٩٣ت(ـ صالـح بن مـحمد األسدي الـحافظ، صاحل جزرة ٢٤

  .اهللا
كنا نتهم ابن محيد يف كل شيء، ما رأيت أجرأ : "جـزرة، يف حممد بن محيدقال صاحل 

  ". كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض. على اهللا منه
كان كل ما بلغه من حديث سفـيان يحيـله علـى مهران، وما بلغه من : "وقال

يث األعمش حديث منصور يحيـله علـى عمرو بن أبـي قـيس، وما بلغه من حد
كل شيء كان حيدثنا ابن حميد كنا : حييـله علـى مثل هؤالء، وعلـى عنبسة، مث قال

كانت أحاديثه تزيد وما رأيت أحداً أجرأ علـى اهللا : وقال فـي موضع آخر.  نتهمه فـيه
ما : وقال فـي موضع آخر.  منه، كان يأخذ أحاديث الناس فـيقلب بعضها علـى بعضٍ

سلَـيـمان الشاذكونـي، ومـحمد بن : ، بـالكَذب من رجلَـني)أحذق (رأيت أحداً
  .  )٢("حميد الرازي، كان يحفَظ حديثه كله، وكان حديثه كل يوم يزِيد

  .رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(ـ أمحد بن شعيب النسائي ٢٥
: ل مرةوقا". ضعيف كثري الغلط: "قال النسـائي رمحه اهللا، يف النعمان بن راشد الرقي

  .)٣("ضعيف: "وقال مرة". أحاديثه مقلوبة"
  .رمحه اهللا) هـ٣٠٦ت(ـ عبدان األهوازي، عبداهللا بن أمحد بن موسى ٢٦

                                 
   ).١١/٣٩(، التهذيب )٤/٢٩٨(، امليزان )٣/٨٩(اروحني ) ١(
  ). ٩/١٢٧(، التهذيب ٢٢٧، الكشف احلثيث ص)٢/٣٠٣(اروحني ) ٢(
  ).٣/٢١٩(، اجلامع )١٠/٤٥٢(، التهذيب )٤/٢٦٥(امليزان ) ٣(



 

٨٣ 

  

 

مسعت عبدان : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
هذه األحاديث اليت حيدث ا غالم خليل من أين له؟ : قلت لعبدالرمحن بن خراش: يقول
النضر بن سلمة شاذان ووضعها بن شبيب وسرقه ابن شبيب من سرقه من عبداهللا : فقال

  .)١("شاذان
  رمحه اهللا )  هـ٣١١ت(ابن خزمية ـ ٢٧

وتابع . قلب ابن منيـر املنت على مارواه أبومعاوية: "ذكر صورة القلب يف املنت، وقال
 أيضا سيار وشعبة وابن منيـر أوىل مبنت اخلرب من أيب معاوية، وتابعهما! شـعبة يف معىن املنت

خصلتان أحدامها مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا : أبواحلكم عن أيب وائل عن عبداهللا قال
من مات وهو جيعل هللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم واألخرى أنا أقوهلا

  .)٢(اهـ"من مات وهو ال جيعل هللا نداً دخل اجلنة: نداً دخل النار، وأنا أقول
  .رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(حاتـم حممد بن حبـان البسيت ـ أبو٢٨

وكالمه يف ذلك كثري جداً، ال تكاد متر صفحات من كتابه اروحني إال وجتد له وصفاُ 
  !وهو أكثر أئمة اجلرح والتعديل وصفاً بالقلب! بالقلب أو السرقة

  .انظر معجم الرواة املوصوفون بقلب احلديث أو سرقته
  .رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(ـ ابن عدي ٢٩

وكالمه رمحه اهللا يف وصف الرواة بالقلب والسرقة كثري، وقد هلج يف كتابه الكامل 
باستعمال وصف سرقة احلديث، فهو أكثر األئمة استعماالً هلذا الوصف يف الرواة املتكلم 

  !فيهم
  .انظر معجم الرواة املوصوفون بقلب احلديث أو سرقته

  .ه اهللارمح) هـ٣٧٨ت(ـ أبوأمحد احلاكم ٣٠

                                 
  ).  ٦/٢٤٩٤(الكامل ) ١(
  .  ٣٦٠ كتاب التوحيد ص)٢(



 

٨٤ 

  

 

عامة : "رمحه اهللا) هـ٣٧٨ت(قال أبو أمحد احلاكم  
  .)١("أحاديثه مقلوبة
  .)٢(حممد بن عقيل بن خويلد: وانظر ترمجة

  .رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(ـ علي بن عمر الدارقطين ٣١
  .)٣("له مقلوبات وبواطيل: "قال الدارقطـين رمحه اهللا، يف عبدالوهاب بن الضحاك

عن التيمي وداود بن أيب هند . بصري: "، يف عبيداهللا بن متامقال الدارقطـين رمحه اهللا
  .)٤("ويونس أحاديث مقلوبة
  :ويف علل الدارقطين

ــ وسئل عن حديث شقيق عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الدنيا ٧٣٥"
  ؟"ملعونة ملعون ما فيها إال عامل أو متعلم وذكر اهللا

واختلف عنه؛ فرواه أبو املطرف مغرية بن . ت بن ثوبانيرويه عبد الرمحن بن ثاب: فقال 
  !مطرف عن بن ثوبان عن عبدة ابن أيب لبابة عن شقيق عن عبد اهللا

وهذا إسناد مقلوب؛ وإمنا رواه ابن ثوبان عن عطاء بن بن قرة عن عبد اهللا بن ضمرة عن 
  .)٥(اهـ"أيب هريرة وهو الصحيح

أن النيب : "لد بن سعيد عن أيب مسعودعن حديث خا: ــ وسئل١٠٦١: "وفيها أيضاً
صلى اهللا عليه وسلم عطش فاستسقى بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فدعا مباء فصبه عليه 

  ؟"وشربه
  .يرويه حيىي بن ميان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعيد عن أيب مسعود: فقال 

                                 
  ). ٩/٣٠١(، التهذيب )٣/٦١٣(امليزان ) ١(
  .  ا الكتاب انظر معجم الرواة املوصوفني بالقلب والسرقة، يف هذ)٢(
، )٦/٤٤٧(، التهذيب   ٣٤٦، ترمجة   ٣٣٩ص) جمموع يف الضعفاء واملتروكني   (الضعفاء واملتروكني للدارقطين    ) ٣(

  ). ٢/١٥٠(اجلامع 
  ).  ٢/١٥٥(، اجلامع ٣٢٩ترمجة رقم ) ضمن جمموع يف الضعفاء واملتروكني( الضعفاء واملتروكون )٤(
  .  حمفوظ الرمحن زين الدين السلفي، دار طيبة الطبعة األوىل.د: قيق حت). ٥/٨٩( العلل الواردة يف األحاديث )٥(



 

٨٥ 

  

 

إن حيىي وهم فيه وإمنا روى الثوري يعين هذا عن : ويقال
  !ن أيب صاحل عن املطلب بن أيب وداعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلمالكليب ع

وال حيفظ هذا من حديث منصور إال من رواية حيىي بن ميان عن . والكليب متروك احلديث
  . الثوري

  .وقد تابعه عبد العزيز بن أبان وهو متروك عن الثوري
  . عن الثوريوتابعهما أيضا اليسع بن إمساعيل وهو ضعيف عن زيد بن احلباب

وإمنا حديث الكليب الذي عند الناس والثوري عن منصور عن خالد ابن سعد عن أيب 
إن حيىي بن ميان انقلب عليه هذا احلديث : ؛ فيقال"إنه كان ميسح على اجلوربني: "مسعود

  !ودخل عليه يف حديث الكليب عن أيب صاحل عن املطلب واهللا أعلم
ثنا إسحاق : د ابن حممد بن حبر العطار بالبصرة قاالحدثنا حممد بن سليمان بن علي وأمح

ثنا حيىي بن ميان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أيب : بن إبراهيم بن حبيب قال
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم عطش وهو يطوف فاستسقى فأتى بنبيذ من السقاية : "مسعود
  .)١(اهـ"احلديث..." فشمه

  .)٢(إسحاق بن يسارحممد بن : وانظر ترمجة 
  رمحه اهللا) هـ٣٨٨ت(ـ أبوسليمان اخلطايب ٣٢

وال أعلم خالفاً بني أهل احلديث يف أن هذا اخلرب مل يصح مسنداً : "قال اخلطايب رمحه اهللا
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من رواية عمر بن اخلطاب رضي اهللا، وقد غلط بعض 

  .ي عن النيب صلى اهللا عليه وسلمالرواة فرواه من طريق أيب سعيد اخلدر
: حدثنا إبراهيم بن فراس قال حدثناه موسى بن هارون، قال حدثنا نوح بن حبيب قال

حدثنا مـالك بن أنس، عن زيد بن أسلم : حدثنا عبدايد بن عبدالعزيز بن أيب رواد قال

                                 
. حمفوظ الرمحن زين الدين السلفي، دار طيبة الطبعة األوىل        .د: حتقيق  ). ٦/١٩٢( العلل الواردة يف األحاديث      )١(

  ). ٤/٢٦٤التعليق املغين (وانظر حنو هذا أيضاً يف سنن الدراقطـين 
  .  وصوفني بالقلب والسرقة، يف هذا الكتاب انظر معجم الرواة امل)٢(



 

٨٦ 

  

 

قال رسول : عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال
  ".إمنا األعمال بالنية ولكل امريء مانوى: "سلماهللا صلى اهللا عليه و

مقلوب، : فذكر حنواً من حديث عمر رضي اهللا عنه، وهذا عند أهل املعرفة باحلديث
  !وإمنا هو إسناد حديث آخر ألصق به هذا املنت

  . )١(اهـ"إن الغلط إمنا جاء فيه من قبل نوح بن حبيب البذشي: ويقال
  . رمحه اهللا)هـ٤٠٥ت(ـ أبوعبداهللا احلاكم ٣٣

يروي عن مالـك : "رمحه اهللا، يف سعيد بن داود الزنربي) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
أحاديث مقلوبة وصحيفة أيب الزناد أيسر من غريها، فإن أحاديث أيب الزناد حمفوظة، وإن مل 

  .)٢("وقد روى خارج النسخة عن مالـك أحاديث موضوعة. يكن ملالك يف بعضها أصل
يزيد بن أيب زياد كان يذكر باحلفظ فلما كرب ساء حفظه فكان : "هللاوقال ايضاً رمحه ا

  .)٣("يقلب األسانيد ويزيد يف املتون و ال مييز
  .رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(ـ أبونعيم األصبهاين ٣٤

روى عن يزيد بن هارون : "قال أبونعيـم رمحه اهللا، عن علي بن سعيد بن شهريار
  .)٤("واألنصاري حديثني مقلوبني) هـ٢٠٦ت(

  .رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(ـ أمحد بن احلسني البيهقي ٣٥
كان يقلب األسانيد ويسرق احلديث حىت كثر ذلك : "قال البـيهقي رمحه اهللا يف أحد الراوة

  .)٥("ضعيف: "وقال مرة". يف روايته وسقط عن حد االحتجاج
                                 

  ).١١١ـ١/١١٠( أعالم احلديث )١(
إنه يقال إن الغلط إمنا جاء مـن        : "وقول اخلطايب : "فقال) ٢/٤(تعقبه احلافظ العراقي يف طرح التثريب       : قلت  

نه، بـل رواه    ؛ فليس جبيد من قائله؛ فإنه مل ينفرد به نوح ع          "قبل نوح بن حبيب الذي رواه عن ابن أيب رواد         
  اهـ"غريه عنه، وإمنا الذي تفرد به ابن أيب رواد كما قال الدارقطـين وغريه

  ).٤/٢٤(، التهذيب )٩/٨١(تاريخ بغداد ) ٢(
  ). ١١/٣٢٨(، التهذيب )١/٤٠٢(، نصب الراية )٤/٤٢٥(امليزان ) ٣(
  .  ١١٨الضعفاء أليب نعيم ص) ٤(
  .  ١١٥ص) يف السنن الكربى(معجم اجلرح والتعديل ) ٥(



 

٨٧ 

  

 

يف هذه الرواية الصحيحة تكذيب : "وقال مرة عن حديث

  .)١(اهـ"تى فيه مبا مل يأت به الثقات من أصحاب قتادةمن قلب هذا احلديث وأ
  .وهذه العبارة منه يف قلب وقع يف منت حديث 

أخربناه أبو سعد الـمالـينِـي أنبأ أبو أمحد بن عدي الـحافظُ أنبأ الـحسن : "وقال مرة
 انـمي رٍ ثنا ابنمعسفـيانَ ثنا أبو م حبن  

 الـحافظُ ثنا أبو علـي وأنبأ أبو بكرِ بن رمع بن أنبأ علـي انِـيبِهاَألص الـحارث
 بن قاال ثنا إسحق ةرصمجيعاً بالب طَّاربنِ حبرٍ الع مـحمد سلـيـمانَ وأمحد بن مـحمد بن

د إبراهيـم بنِ حبـيبِ بنِ الشهيد ثنا حيىي بن يـمان عن سفـيانَ عن منصورٍ عن خالد بن سع
عطش رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حولَ الكعبة، : عن أبـي مسعود األنصاري قالَ

، فَصبه »علَـي بِذَنوبٍ من زمزم«: فَاستسقَـى فَأُتـي بنبـيذ من السقاية، فَشمه فَقَطَّب، فقالَ
  .لفظُ حديث الشهِيدي. »ال«:  اهللا، قالَحرام هو يا رسولَ: علـيه، مث شرِب، فقالَ رجلٌ

رٍ خمتصرمعوحديثُ أبـي م :صلى اهللا عليه وسلم  وهو فـي الطواف لَ النبـيئالَلٌ : سأَح
 .يعنـي النبـيذَ» حاللٌ«: هو أَم حرام، قالَ

 رمع بن هو الدارقطين(قالَ علـي :(بـيحىي بنِ ي ذَا حديثٌ معروفويقالُه ،انـم : هإِن
انقَلَب علـيه اإلسناد واختلَطَ حبديث الكَلْبِـي عن أبـي صالـحٍ، والكَلْبِـي متروك، وأبو 

صالـحٍ ضعيف.  
أخربنا أبو عبد الرمحن السلَـمي أنبأ أبو الـحسن الـمـحمودي ثنا أبو عبد اهللا : "مث قال

ذَكَرت لعبد الرمحنِ بنِ مهدي حديثَ : بو موسى قالَمـحمد بن علـي الـحافظ ثنا أ
 .ال تـحدثْ بِهذَا: سفـيانَ عن منصورٍ فـي النبـيذ قالَ

وقد سرقَه عبد العزيزِ بن أَبانَ فرواه عن سفـيانَ، وسرقَه الـيسع بن إمسعيلَ : قال الشيخ
، وعبد العزيزِ بن أَبانَ متروك، والـيسع بن إمسعيلَ فرواه عن زيد بنِ الـحبابِ عن سفـيانَ

الـحديث ٢(اهـ"ضعيف(.  

                                 
 ).  ٤٩ـ٢/٤٨( معرفة السنن واآلثار )١(
  ).  ٨/٣٠٤( السنن الكربى )٢(



 

٨٨ 

  

 

مسعت أَبا : مسعت أَبا عبد اهللا الـحافظَ يقولُ“: وقال أيضاً
كانَ أبو بكرٍ الـجارودي إِذَا مر بقربِ : عبد اهللا مـحمد بن يعقوب الـحافظَ غري مرة يقولُ

بنِ حكيـمٍ  يا أَبة، لو لَـم تـحدثْ بِحديث بهزِ: ي مقربة الـحسنيِ بنِ معاذ يقولُجده فـ
كترلَز. 

وقد سرقَه عنه مجاعةٌ من الضعفاِء، فَرووه عن بهزِ بنِ حكيـمٍ، ولـم يصح : قال الشيخ
 .)١(اهـ"فـيه شىٌء

  .رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(دادي ـ أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغ٣٦
سكن بغداد وحدث ا : "قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا، يف ترمجة سعيد بن داود الزنربي

قلبت عليه صحيفة ورقاء عن أيب الزناد فرواها عن : عن مالك، ويف أحاديثه نكرة، ويقال
  .)٢("مالك
  

 يف عبارات وألفاظ هذا ما تيسر يل الوقوف عليه من أمساء األئمة الذين استعملوا
اجلرح والتعديل اسم القلب أو السرقة، أو ما يدل عليهما، وبعد اخلطيب يأيت اإلمام 
اجلامع ألطراف أنواع علوم احلديث أعين ابن الصالح رمحه اهللا مث األئمة من بعده وقد 
أفردوا املقلوب يف كتبهم بنوع خاص من أنواع علوم احلديث، وقد نقلت عبارام يف 

  . ريف ذا النوع يف املقصد األولالتع
  :ولعل من أهم املالحظات العامة اليت أسجلها هنا األمور التالية

ـ يف مجيع عبارات هؤالء األئمة الذين وقفت على كالمهم مل أجد بوضوح اإلشارة ١
رمحه اهللا، والبيهقي  ) هـ٣١١ت(إىل القلب يف املنت، إال ما رأيته يف عبارة ابن خزمية 

  !رمحه اهللا) ـه٤٥٨ت(
نعم جاءت صورة القلب يف املنت يف عبارة اإلمام الشافعي، لكن ليس فيها تصريح باسم 

  !القلب

                                 
  ).  ١٠/٢١٠( السنن الكربى )١(
  ).٤/٢٤(، التهذيب )٩/٨١(تاريخ بغداد ) ٢(



 

٨٩ 

  

 

وهذا يبني لك سبباً من األسباب اليت دعت احلافظ ابن 
الصالح أن يقتصر يف تعريف املقلوب باملثال على صورتني فقط ومها ما تكرر يف عبارات 

  !هؤالء األئمة األعالم
 من خالل التسلسل التارخيي أن استعمال القلب للكشف عن حال الرواة جرى ـ تبني٢

مل : "رمحه اهللا حيث قال) هـ٧٤٨ت(يف القرن الثاين قبل املائتني، خالفاً ملا ذكره الذهيب 
  .)١(اهـ.."يكن ظهر هلم قلب األسانيد على الشيوخ، إمنا فعل هذا بعد املئتني

ي أم استعملوه قبل املئتني كما تراه مع شعبة فقد اثبت التتبع والتسلسل التارخي
رمحهما اهللا، ويؤكد هذا أن التلقني أمر ) هـ١٦٧ت(ومحاد بن زيد ) هـ١٦٠ت(

  !معروف قدمياً وصورته صورة القلب
رمحه اهللا قد هلج يف كتابه اروحني باستعمال ) هـ٣٥٤ت( ـ أن اإلمام ابن حبان ٣

رمحه اهللا يف كتابه يف ) هـ٣٦٥ت( ابن عدي ، كما هلج اإلمام)القلب(الوصف بـ 
  )!السرقة(الضعفاء باستعمال الوصف بـ 

، إدخال حديث )اإلحالة(، مث )القلب(ـ للعلماء عبارات متنوعة عن القلب أشهرها ٤
، أو )السرقة(يف حديث، وأم يعربون يف بعض الرواة حبسب حاهلم من الضبط بـ 

  ).التدليس(
  . يف هذه املصطلحات وغريها مع القلب هو املطلب التايلوحمل تفسري هذا التداخل

                                 
  ).  ٦/٣٢١( سري أعالم النبالء )١(



 

٩٠ 

  

 

  املطلب الثالث
  األنواع واملصطلحات اليت تتداخل مع املقلوب
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  :دي ذلك بذكر أنواع العالقات، فأقول مستعيناً باهللاوأمهد بني ي
  أحوال العالقات: متهيد 

  :)١(العالقات الواقعة بني األنواع واملصطلحات احلديثية ال خترج عن األحوال التالية
. فاحلديث الصحيح عالقته مع الضعيف عالقة تباين. عالقة تباين : احلال األوىل

  ...!قة تباين، وهكذاواإلتصال عالقته مع اإلنقطاع عال
فيكون بني النوع والنوع تطابق أو بني املصطلح واملصطلح . عالقة تطابق : احلال الثانية

تطابق، ومن ذلك لفظ ثقة، يطابق عند االطالق لفظ عدل، ونوع املتصل يطابق نوع املسند 
  !على بعض تعاريفه، ونوع الشاذ يطابق الغريب الفرد على بعض تعاريفه، وهكذا

  :عالقة التداخل، وهي على وجهني : ال الثالثاحل
أن يتضمن النوع احلديثي نوعاً حديثياً آخر ويدل عليه دون أن : الوجه األول   

يقتصر عليه، وهذا يعبر عنه بالعموم واخلصوص املطلق، من ذلك أن كل شاذ معلل ولكن 
د غريب وكل سن! وكل مرسل منقطع لكن ليس كل منقطع مرسل! ليس كل معلل شاذ

  !هو من حديث اآلحاد، لكن ليس كل سند آحاد غريب

                                 
  ).  ٤/١٠٥) (٢/١١٨( انظر كشاف اصطالحات الفنون )١(



 

٩١ 

  

 

 أن يتداخل بعض أفراد النوع احلديثي  :الوجه الثاين   
مع نوع آخر، ويعبر عنه بالعموم واخلصوص من جهة أو املقيد، فبعض املتصل صحيح أو 

وبعض صور احلسن تتداخل مع الضعيف، وبعض ! حسن وليس كل متصل اإلسناد كذلك
  ...!تصل تتداخل مع املرفوع، وهكذا صور امل

يتعلق باحلال الثالث على الوجهني، سائالً اهللا تعاىل التوفيق واهلدى ا املطلب وموضوع هذ
  !والرشاد والسداد

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

رمحه اهللا يف طريقته اليت عرض ا أنواع ) هـ٨٥٢ت(وهذا ظاهر عند احلافظ ابن حجر 
، ومن قبله عالء الدين علي بن أيب احلرم القرشي "خنبة الفكر"علوم احلديث يف رسالته 

، )١(" احلديثأصولم املختصر يف عل: "، يف كتابه)هـ٦٨٧ت) (ابن النفيس(املشهور بـ 
فهناك يذكر األصل اجلامع مث يقسم ويفرع منه، فيحصل التداخل بني الفروع بالنسبة إىل 

  !أصلها الذي ترجع إليه وجتتمع عنده
  :وهذه األنواع واملصطلحات هي التالية

  
  االتصال.١
  اإلحالة.٢
  االختالط.٣
  االختالف على الراوي.٤
  اإلدراج.٥
  التدليس.٦
  التغري.٧

                                 
  .  هـ١٤١٢ان، مطبوعات الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل يوسف زيد.  طبع بدراسة وحتقيق د)١(



 

٩٢ 

  

 

  التلقني.٨
 بالقلب يف رواة خمصوصني أو أحاديث خمصوصة أو امساء خمصوصة أو راوة وصفوا.٩

  نوع معيـن من القلب
  رواية األكابر عن األصاغر .١٠
  رواية احلديث باملعىن .١١
  الرواية على اجلادة .١٢
  الشاذ .١٣
  )األحاديث الغرائب(الغريب  .١٤
  )فائدة(الفوائد  .١٥
  كثرة اخلطأ .١٦
  احلديث املبدل .١٧
  املتروك .١٨
  )رواية األقران(املدبج  .١٩
  ملركباحلديث ا .٢٠
  )وصف الراوي بالسرقة(احلديث املسرق و  .٢١
  املشتبه املقلوب .٢٢
  املضطرب .٢٣
  احلديث املعضل واملنقطع واملرسل .٢٤
  املعكوس .٢٥
  املعلول .٢٦
  )النكارة) (يف حديثه مناكري(، )منكر احلديث(املنكر  .٢٧
  املنقلب .٢٨
  )وصف الراوي بوضع احلديث(احلديث املوضوع و  .٢٩



  

 

١٥٧  

 

  :وبيان هذه األنواع واملصطلحات هو التايل
  :قال يف البيقونية. وهو السماع:  االتصالـ ١ 

  إسناده للمصطفى فاملتصل    وما بسمع كل راوٍ يتصل
ويتداخل املقلوب مع االتصال إذ قد ينقلب . ومن أعلى صيغ االتصال التصريح بالسماع

  !على الراوي السند فيوهم حصول السماع والسند بالعنعنة
ه، أو يرويه من مساع غريه، فيوهم مساعه، وقد يقلب السند فيسرق السماع ويثبت امس

  . واتصاله
  .إمساعيل بن أيب خالد الفَدكي: ويف الرواة 

إمساعيل بن أيب خالد الفَدكي مل يدرك : مسعت أيب يقول: "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا
حدث يزيد بن هـارون عن سيار عن حيي بن أيب كثري عن إمساعيل بن أيب : قلت. الرباء
هذا وهم، وهو :  الفدكي أن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه حدثه يف الضحايا؟ قالخالد

  .)١(اهـ"مرسل
ومعىن هذا أن الرواية انقلبت على أحدهم فرواه بصيغة السماع بني إمساعيل بن : قلت 

  .أيب خالد والرباء بن عازب، واحلقيقة أنه ال مساع بينهما
نيد من صيغة السماع بني راويني صرح أهل العلم ومن هذا القبيل ما تراه يف بعض األسا

وال ينبغي العدول عن تصريح أهل العلم رد وقوع مثل هذا األمر يف ! بأنه مل يقع بينهما
  .)٢(األسانيد، إذ يغلب على الظن عندها أن وقوع ذلك هو من قبيل القلب

                                 
  .  ١٤٦، جامع التحصيل ص ٢٠ املراسيل البن أيب حامت ص)١(
، � الصحبة لراوي جاء يف سند من األسانيد تصرحيه بالنقل عن رسول اهللا              إثبات والقضة عندي مثل قضية      )٢(

هو صحايب لوقوع روايتـه عـن       : يب، فهل لنا أن نقول    مع وجود تصريح األئمة بأن هذا الراوي ليس بصحا        
كذا احلال هنا يف هذه األسانيد اليت يأيت فيها التصريح بالسماع بني راويني نص              !!  يف هذه السند   �الرسول  

أهل العلم على عدم مساعهما من بعض، ويوضحه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ  أن تعلم أن العنعنة من غري املدلِّس   
قاء حممولة على السماع، فاحتمال الوهم يف قلبها بني راويني إىل صيغة صرحية بالتحـديث وارد         مع إمكان الل  

جداً، و يكشف وقوع القلب يف ذلك تصريح األئمة بعدم حصول السماع بني الراويني، ومثل هذه القـضية                  
= 



  

 

١٥٨  

 

  .ق.ت. سامل بن عبداهللا اخلياط، من أهل البصرة: ويف الرواة 
يقلب األخبار ويزيد فيها ما ليس منها وجيعل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ابن حبان قال 

ال حيل . روايات احلسن عن أيب هريرة مساعاً، ومل يسمع احلسن عن أيب هريرة شيئاً
  .)١("االحتجاج به

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

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

وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف ملنت مل يثبت سنده فهو أخف جرماً ممن سرق حديثاً مل 
 الوضع واالفتراء، فإن كان ذلك يف يصح متنه وركب له إسناداً صحيحاً؛ فإن هذا نوع من

  !متون احلالل واحلرام؛ فهو أعظم امثاً، وقد تبوأ بيتاً يف جهنم
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 

. ومنهم من يفتضح بعد وفاته. فمنهم من يفتضح يف حياته. ن ستر اهللا عليه منهموقلّ م
  .)٢(اهـ"فنسأل اهللا الستر والعفو

حصول القلب يف صيغة الرواية بني أيب عثمان النهدي وبالل بن رباح : ومن ذلك أيضاً 
  !رضي اهللا عنه، حىت أوهم حصول السماع بينهما

__________________  
= 

 فإن فيه مثاالً ملا حنن فيه، تتكرر كثرياً يف كتب املراسيل، وانظر إن شئت حتفة التحصيل، يف الترمجة األوىل منه،
وقع يف صحيح مسـلم، مع التنبيه أن هذه العلة يف احلديث الذي يف صحيح مسـلم غري مؤثرة يف ثبـوت                    

  .   واهللا املوفق!!املنت
، اجلـامع   ٣٦٠، التقريـب ص   )٣/٤٣٩(، التهذيب   )١/٤٢٢(، الكاشف   )١/٣٤٢(اروحني  :  ترمجته يف  )١(

)١/٢٨١  .(  
  .  ٦٠ املوقظة ص)١(



  

 

١٥٩  

 

  ! عثمان عن باللوصرح أبوحـامت بإرسال رواية أيب
أن رسول اهللا : عن باللأن أبا عثمان النهدي حدثه : وهو ما جاء عن عاصم بن سليمان

  .)١("التسبقين بآمني: صلى اهللا عليه وسلم قال
سألت أيب عن حديث حممد بن أيب بكر املقدمي عن عباد : "قال ابن أيب حامت رمحه اهللا

األحول عن أيب عثمان عن بالل أنه سأل النيب بن عباد املهليب والصباح بن سهل عن عاصم 
  ؟"التسبقين بآمني: "صلى اهللا عليه وسلم قال

أن بالالً قال للنيب صلى اهللا : هذا خطأ رواه الثقات عن عاصم عن أيب عثمان: قال أيب
  .)٢(مرسل. عليه وسلم

  ما حال الصباح بن سهل؟: قلت
  .)٣(اهـ"شيخ جمهول، وعباد بن عباد صدوق: قال
فاحلديث منقطع مل يسمع أبوعثمان من بالل، وهذا ما ذكره أبوحـامت يف الكالم : تقل

 من طريق )٤(أخرجه أبو داود: "السابق، وقاله ابن حجـر أيضاً يف قوله عن هذا احلديث
  ".يا رسولَ اللَّه لَا تسبِقْنِي بِآمني: "أَبِي عثْمانَ عن بِلَالٍ أَنه قَالَ

"  أن بالال قال"لكن قيل إن أبا عثمان مل يلق بالال، وقد روي عنه بلفظ . ت ورجاله ثقا
  .)٥(اهـ"وهو ظاهر اإلرسال ، ورجحه الدارقطين وغريه على املوصول

                                 
  ).٢/٢٣(، والبيهقي يف السنن الكبري )٨٢٨، حتت رقم ٢/٤٧٨( مستدرك احلاكم )١(

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

  !  صلى اهللا عليه وسلممن قول بالل رضي اهللا عنه، وليست من قول الرسول " بآمني
عن أيب  : "إمنا فيه " عن أيب عثمان عن بالل    : " أي مل يأت فيه ما يشعر بسماع أيب عثمان من بالل، فليس فيه             )٢(

  ".صلى اهللا عليه وسلمعثمان أن بالالًً قال للنيب 
  .   وهذا هو املتقرر يف املصطلح!  العنعنة من غري املدلس حممولة على السماعويف هذا دليل على أن  

  ).  ١/١١٦( علل احلديث البن أيب حامت )٣(
  ).  ٩٣٧( أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة، باب التأمني وراء اإلمام، حديث رقم )٤(
  ).  ٢/٢٦٣( فتح الباري )٥(



  

 

١٦٠  

 

ففي إسناد هذا احلديث جاءت رواية فيها تصريح بالسماع بني راويني ومل يعرف الراوي عن 
أعين رواية أيب عثمان النهدي عن بالل رضي ! هالصحايب بالتدليس، وهو معاصر له، وأدرك زمان

وهذا ما صرح به ابن التركماين ! اهللا عنه؛ وظاهر ذلك يدل على حصول االتصال بينهما
أبوعثمان أسلم على عهد النيب عليه السالم ومسع مجعاً كثرياً : "رمحه اهللا حيث قال) هـ٧٤٥ت(

فهو ) قال(أو ) عن(ذا روى عن بالل بلفظ من اصحابه عليه السالم، كعمر بن اخلطاب وغريه، فإ
  .)١(اهـ"حممول على االتصال على ماهو املشهور عندهم

كالمه رمحة اهللا عليه هو األصل، لكن منعنا من البقاء عليه تصريح أيب حـامت : قلت
  !باالنقطاع فيما نقلته لك قبل قليل

لسند بني راويني رد وهذا يلفت النظر إىل أنه ال ينبغي اهلجوم على احلكم باتصال ا
ورود التصريح بالسماع بينهما قبل النظر يف كتب املراسيل وكتب اجلرح والتعديل وكتب 
العلل؛ فإن فيها كشف مثل هذه الدقائق، فإن مل جيد فيها الباحث نصاً خيالف ماوقع له يف 

  !ظاهر السند حكم حبسبه على ما هو األصل
 بالسماع بني راويني يف سند ما، مع ورود تنصيص كما يلفت النظر إىل أن ورود التصريح

من األئمة بعدم حصول السماع بينهما يعين أن ما وقع من التصريح بالسماع بني الراويني 
   )٢(!حمل نظر كبري، وتردد يف قبوله إذ حيتمل أن يكون من باب القلب

  :فهذا احلديث قد وقع فيه القلب يف موضعني
  .لرواية بني أيب عثمان النهدي وبالل رضي اهللا عنهيف السند يف صيغة ا: األول 

، "التسبقين بآمني: "يف املنت حيث إن احملفوظ يف رواية احلديث أن بالالً هو الذي قال: الثاين
وسيأيت الكالم على "! التسبقين بآمني: "فقلبت يف هذه الرواية إىل أن الرسول هو الذي قال لبالل

  .ملتعلق باألحاديث املقلوبة متناًهذا يف منت احلديث يف املقصد ا
هذه اللفظة رأيتها يف كتب اجلرح والتعديل يطلقوا مبعىن القلب،  : ـ اإلحالة٢

                                 
  ).  ٢/٢٣( اجلوهر النقي )١(
، حتت احلديث ٢٥٩ـ٢/٣٥٧( األلباين رمحه اهللا يراعي مثل ذلك انظر سلسلة األحاديث الضعيفة     وقد رأيت  )٢(

  ).  ٩٤٧رقم 



  

 

١٦١  

 

  !فالن حييل احلديث إذا كان يقلبه: يقولون
: أهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون: "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حنبل 

  .)١("حييلون عليهما. ثابت عن أنس:  يقولونوأهل البصرة. ابن املنكدر عن جابر
وليس كل ": "حسني بن حسن األشقر"رمحه اهللا يف ترمجة ) هـ٣٦٥ت(وقال ابن عدي 

ما يروى عنه من احلديث فيه اإلنكار يكون من قبله، ورمبا كان من قبل من يروي عنه ألن 
أن حسيناً هذا يف ، على مجاعة من ضعفاء الكوفيني حييلون بالروايات على حسني األشقر

  .)٢("حديثه بعض ما فيه
  .ق. حبيب بن أيب حبيب: ويف الرواة 

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

قال . ن هليعة عن خالد بن أيب عمران، عن قاسم، وساملسامل والقاسم، فإذا هي أحاديث اب
كان يكذب، ومل يكن أيب يوثقه واليرضاه، : قال أيب.  على ابن أخي ابن شهابأحاهلا: أيب

  .)٣("وأثىن عليه شراً وسوء اً
  .ق.ت.د.حممد بن محيد الرازي: ويف الرواة 

كنا نتهم ابن : ")صالـح بن مـحمد األسدي الـحافظ) (هـ٢٩٣ت(قال صاحل جزرة 
كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على . 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

                                 
ووقع يف ـذيب    . يف ترمجة عبدالرمحن بن أيب املوال     ) ٤/١٦١٦(يف ترمجة ثابت البناين،     ) ٢/٥٢٧( الكامل   )١(

  !ته، والصواب ما أثب)حييلون(بدالً من ) حيملون) : (٦/٢٨٢(التهذيب 
  ).  ٢/٧٧٢( الكامل )٢(
، التهذيب  )١/٣٠٨(، الكاشف   )١/١٨٩(، املتروكني   )٢/٨١٨(، الكامل   )١/٢٦٥(اروحني  :  ترمجته يف  )٣(

  .٢١٨، التقريب ص)٢/١٨٠(
  . وقع سقط من كالم ابن عدي، يف ترمجته من التهذيب، يعرف مبراجعة كالم ابن عـدي يف الكامل: تنبيه   



  

 

١٦٢  

 

 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 : وقال فـي موضع آخر
، )أحذق(ما رأيت أحداً : وقال فـي موضع آخر.  أحاديث الناس فـيقلب بعضها علـى بعضٍ

سلَـيـمان الشاذكونـي، ومـحمد بن حميد الرازي، كان يحفَظ :  رجلَـنيبـالكَذب من
  .)١("حديثه كله، وكان حديثه كل يوم يزِيد

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

  ".بثقة
يعين أحاديث . ما اشك يف الواقدي أنه كان يقلبها: "اهللا بن أمحد مسعت أيب يقولقال عبد

يونس عن :  حديث معمرحييل: يقول" أفعمياوان أنتما: "وذكر منها حديث نبهان عن أم سلمة 
  .)٢("معمر

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

  !التحويل القلب
رمحه اهللا يف سليمان بن عبدالرمحن ) هـ٢٧٧ت(قال يعقوب بن سفيان الفسوي 

كان صحيح الكتاب إال أنه كان حيول فإن وقع فيه شيء فمن النقل : "التميمي الدمشقي
  .)٣(اهـ"وسليمان ثقة

أن أصول كتبه كانت : يعين ":قال املعلمي رمحه اهللا معلقاً مبيناً معىن كلمة الفسوي

                                 
، ٢٢٧، الكـشف احلثيـث ص     )٢/١٦٦(، الكاشف   )٣/٥٤(، املتروكني   )٢/٣٠٣(روحني  ا:  ترمجته يف  )١(

  ). ٢/٤٧٠(، اجلامع ٨٣٩، التقريب ص)٩/١٢٧(التهذيب 
، )٣/٨٧(، املتروكني )٢/٢٩٠(، اروحني   )٤/١٠٧(، ضعفاء العقيـلي    )٢/٢٣٩(العلل ألمحد   :  ترمجته يف  )٢(

، التقريـب   )٩/٣٦٣(، التهـذيب    )٣/٦٦٢(مليـزان   ،  ا  )٢/٢٠٥(، الكاشف   )٣/١٢٥٠(ذيب الكمال   
  ).٣/٥٧(، اجلامع ٨٨٢ص

  ).  ٤/٢٠٨( التهذيب )٣(



  

 

١٦٣  

 

صحيحة ولكنه كان ينـتقي منها أحاديث يكتبها يف أجزاء مث حيدث عن تلك األجزاء، فقد 
مث ذكر له ... يقع له خطأ عند التحويل فيقع بعض األحاديث يف اجلزء خطأ فيحدث به

  .)١(اهـ"حديثاً انقلب عليه
  !فهنا قلب يف حديث الراوي نتج عن التحويل

  .هو ذهاب حفظ الراوي، فإن ذهب بعضه فهو تغري : تالطـ االخ٣
وقد يقع القلب من الراوي ملا خيتلط، أو يتغري حفظه وضبطه، وهنا يتداخل القلب مع 

  !التغري واالختالط
قال ابن مهدي . ع.  جرير بن حازم بن عبداهللا بن شجاع األزدي:ويف الرواة

حاب حديث فلما أحسوا ذلك منه اختلط وكان له أوالد أص: "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(
: رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". حجبوه، فلم يسمع منه يف حال اختالطه شيئا

  ". رمبا وهم يف الشيء وهو صدوق: "وقال". صحيح الكتاب إال أنه رمبا وهم يف الشيء"
) هـ٣٠٧ت(قال الساجي ". تغري قبل موته بسنة: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 

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

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

وقال ابن منري ". حصني وعاصم فليس بشيء إمنا أحاديثه الصحاح عن القاسم وعن عون
صدوق اختلط قبل موته، : "قال يف التقريب". ثقة واختلط بأخره: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(

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

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

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



  

 

١٦٤  

 

  .)١("أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط: وضابطه
مر، الليثي من أهل املدينة، كنيته عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا بن عا  :ويف الرواة

كان ممن اختلط بأخرة، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . ق. أبوعبدالعزيز املدين
حىت كان يقلب األسانيد وهو ال يعلم ويرفع املراسيل من حيث ال يفهم فاستحق الترك، 

عيف واختلط ض: "قال يف التقريب". ورمبا أدخل بينه وبني الزهري حممد بن عبدالعزيز
  .)٢("بأخرة

موىل بين متيم : عبداهللا بن واقد احلراين أبوقتادة موىل بين عمار، وقد قيل: ويف الرواة 
: إن قوماً يتكلمون فيه؟ قال: قيل ألمحد: وقال عبداهللا بن أمحد). هـ٢١٠هـ أو ٢٠٧ت(

: فقال! هإنه مل يكن يفصل بني سفيان وحيي بن أيب أنيس: يقولون: فقلت. مل يكن به بأس
إن يعقـوب بن إمساعيل بن صبيح ذكر أنه كان : فقلت! لعله اختلط أما هو فكان ذكياً

قد : وأثىن عليه وقال. كان أبوقتادة يتحرى الصدق: وقال!! فعظّم ذلك عنده جداً! يكذب
قال ابن حبان . رأيته يشبه أصحاب احلديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كرب فاختلط

كان أبوقتادة من عباد أهل اجلزيرة وقرائهم ممن غلب عليه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(
الصالح حىت غفل عن االتقان فكان حيدث على التوهم فريفع املناكري يف أخباره واملقلوبات 

وإن اعترب مبا وافق الثقات من . فيما يروي عن الثقات، حىت ال جيوز االحتجاج خبربه
ن غري أن حيكم له أو عليه فيجرح العدل بروايته أو األحاديث معترب فلم أر بذلك بأساً م

لعله كرب : متروك، وكان أمحد يثين عليه، وقال: "اهـ قال يف التقريب"يعدل اروح مبوافقته
  .)٣("واختلط وكان يدلس

أبوعبدالرمحن : وقد قيل. عبيدة بن معتب أبوعبدالكرمي: ويف الرواة 

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



  

 

١٦٥  

 

  ".أخربين عبيدة قبل أن يتغري: "ه اهللارمح) هـ١٦٠ت(قال شعبة . ق.ت.د.خت.الضيب
قال ابن حبان ". ضعيف وكان قد تغير: "رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 

كان ممن اختلط بأخرة، حىت جعل حيدث باألشياء املقلوبة عن أقوام : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(
ضعيف : "يف التقريبقال ". أئمة ومل يتميز حديثه القدمي عن حديثه اجلديد فبطل االحتجاج به

  .)١("وماله يف البخاري سوى موضع واحد يف األضاحي. واختلط بأخرة
م ).هـ١٤٣ت(أنس : واسم أيب سليم. ليث بن أيب سليم بن زنيم الليثي: ويف الرواة 

كان أحد العباد إال أنه اصابه اختالط : "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار . ٤مقروناً، 
قال ابن ". لم فيه أهل العلم ذا، وإال فال نعلم أحداً ترك حديثهفاضطرب حديثه، وإمنا تك

كان من العباد ولكن اختلط يف عمره حىت كان ال يدري : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(حبان 
ما حيدث به، فكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل ويأيت عن الثقات مبا ليس ن حديثهم كل 

) هـ١٩٨ت(وابن مهدي ) هـ١٩٨ت(القطان ذلك كان منه يف اختالطه، وتركه حيي 
صدوق : "قال يف التقريب)". هـ٢٣٣ت(وحيي بن معني ) هـ٢٤١ت(وأمحد بن حنبل 

  .)٢("اختلط جداً ومل يتميز حديثه فترك
م ). هـ١٤٤ أو٣ت(جمالد بن سعيد بن عمري اهلمداين من أهل الكوفة : ويف الرواة 

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

  .)٣("آخر عمره

                                 
، اجلـامع   ٦٥٥، التقريـب ص   )٧/٨٦(، التهـذيب    )١/٦٩٤(، الكاشف   )٢/١٧٣(وحني  ار:  ترمجته يف  )١(

)٢/١٧٥  .(  
، التقريـب   )٨/٤٦٥(، التهذيب   )٢/١٥١(، الكاشف   )٣/٢٩(، املتروكني   )٢/٢٣١(اروحني  :  ترمجته يف  )٢(

  ).٢/٤١٣(، اجلامع ٨١٨ص
  .للتقريب، وانظر كالم العوامة يف حتقيقه "هـ١٣٨مات : "يف الكاشف : تنبيه   

، اجلـامع   ٩٢٠، التقريـب ص   )١٠/٣٩(، التهذيب   ) ٢/٢٣٩(، الكاشف   )٣/١٠(اروحني  :  ترمجته يف  )٣(
)٢/٤٣١.(  



  

 

١٦٦  

 

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

حيدث عنه مث ) هـ١٩٨ت(وكان ابن مهدي . كتبه يف آخر عمره وساء حفظه وكان يلقن
صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه : "قال يف التقريب". تركه بعد وكان يروي أحاديث مناكري

  . )١("على ابن هليعة) هـ٢٧٧ت(وخلّط كثرياً وعمي فصار يلقن ورجحه أبوحامت 

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 : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(

كان : "وقال". ما ليس من حديثه عن قوم رآهم أو مل يرهم ويقلب األساتيد عليه فيقر  بِه
عرفه أبوخليفة ألنه وأثىن عليه .  وأرجو أنه ال يتعمد الكذبيشبه عليهأصيب بكتبه فكان 

  .)٢(" فسمع منهيف أيامه
قال أبوحامت . معاوية بن حيي الصديف األطرابلسي كنيته أبومطيع وأبوروح: ويف الرواة 

روى عنه هقل بن زياد أحاديث . ضعيف يف حديثه انكار: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(
وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث . كتابمستقيمة كأا من 

  ". مناكري كأا من حفظه
كان يشتري الكتب . منكر احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

 فكان حيدث بالوهم فيما مسع من الزهري وغريه فجاء رواية تغير حفظهوحيدث ا مث 
ابن : ويف رواية الشاميني عند اهلقل.  كأا مقلوبةإسحاق بن سليمان وذويه: الراويني عنه

  .)٣( "زياد وغريه أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات

                                 
، التقريـب   )٩/٨٨(، التهذيب   )٢/١٦١(، الكاشف   )٣/٤٥(، املتروكني   )٢/٢٧٠(اروحني  :  ترمجته يف  )١(

  ).٢/٤٥٧(، اجلامع ٨٣١ص
  .  و خطأ مطبعي، ويف املصادر األخرى ما أثبتهوه" بن يسار"وقع يف ارحني : تنبيه  

  ). ٦/٢٣٠٥( الكامل )٢(
، اجلـامع   ٩٥٧، التقريـب ص   )١٠/٢١٩(، التهـذيب    )٢/٢٧٧(، الكاشف   )٣/٥(اروحني  :  ترمجته يف  )٣(

)٣/١٤٥.(  



  

 

١٦٧  

 

يزيد بن ربيعة الرحيب الصنعاين من صنعاء دمشق، كنيته أبوكامل من أهل : ويف الرواة 
كان شيخاً صدوقاً إال أنه اختلط يف آخر : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . الشام

فكان يروي اشياء مقلوبة ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فهو مره ع
  .)١("معترب به لقدم صدقه قبل اختالطه من غري أن حيتج به

قال احلاكم . ق.ت.يزيد بن زياد الشامي: يزيد بن أيب زياد، ويقال: ويف الرواة 
احلفظ فلما كرب ساء حفظه فكان يزيد بن أيب زياد كان يذكر ب: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(

  .)٢("يقلب األسانيد ويزيد يف املتون و ال مييز
دفن : "قال صدقة). هـ١٩٥ت(يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين : ويف الرواة 

يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فال جييء به كما ينبغي فاضطرب يف حديثه 
كان قد دفن كتبه فكان : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". روى عنه أبو األحوص

يوسف هذا عندي من : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". ال جييء حبديثه كما ينبغي
أهل الصدق إال أنه ملا عدم كتبه كان حيمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه و ال يتعمد 

  .)٣("الكذب
ديث مرة مقلوباً ومرة غري  قد يقع من الراوي رواية احل:ـ االختالف على الراوي ٤

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

  :واالختالف على الراوي تشترك فيه أنواع من علوم احلديث وهي 
  .الشاذ.١
  .املنكر.٢

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

  . 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  )٣(

  ). ٩/٤٠٧(، التهذيب )٦/٣١٧(اللسان 



  

 

١٦٨  

 

  .احملفوظ.٣
  .املعروف.٤
  .املضطرب.٥
  .املصحف.٦
  .احملرف.٧
  .قلوبامل.٨
  .زيادة الثقة.٩

  .املزيد يف متصل األسانيد .١٠
أن : إما أن يكون يف املنت وإما أن يكون يف السند؛ فاإلدراج يف املنت: ـ اإلدراج ٥

  !يدخل الراوي ماليس من منت احلديث فيه دون بيان أو فصل
املخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيري السياق أي : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

وأما : وذكرها مث قال. سياق اإلسناد فالواقع فيه ذلك التغيري هو مدرج اإلسناد وهو أقسام 
مدرج املنت فهو أن يقع يف املنت كالم ليس منه؛ فتارة يكون يف أوله وتارة يف أثنائه وتارة يف 
آخره وهو األكثر؛ ألنه يقع بعطف مجلة على مجلة أو يدمج موقوف من كالم الصحابة أو 

  . من غري فصل فهذا هو مدرج املنتصلى اهللا عليه وسلم بعدهم مبرفوع كالم النيب من
أو بالتنصيص على ذلك من . ويدرك اإلدراج بورود رواية مفصلة للقدر املدرج فيه

 يقول صلى اهللا عليه وسلمالراوي أو من بعض األئمة املطلعني أو باستحالة كون النيب 
  .)١(اهـ!"ذلك

دراج يف املنت مع املقلوب ملّا يدرج الراوي يف احلديث شيئاً من عنده ويتداخل اإل: قلت
أو يتلقنه فيقلبه، كما أدرج يزيد بن أيب زياد يف خرب رواه يف رفع اليدين يف الصالة مجلة  

  !تلقنها فقلبت معناه
دثَنا شرِيك عن حدثَنا محمد بن الصباحِ الْبزاز ح: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 

                                 
  . ٩١ـ٩٠ص/  العتر/  شرح النخبة نزهة النظر)١(



  

 

١٦٩  

 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : ٍ عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن الْبراِءيزِيد بنِ أَبِي زِياد
فَعلَاةَ رالص حتكَانَ إِذَا افْت لَّمسو  هيأُذُن نإِلَى قَرِيبٍ م هيديلَا ي ثُمود١("ع( .  

  .)٢(!هذا حديث مقلوب
وأما حديث الرباء بن عازب فـي : "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال أبوعمر بن عبدالرب 

ذلك فإنه انفرد يزيد بن أبـي زياد عن عبد الرمحن بن أبـي لـيلـى عن الرباء فرواه عنه 
 الواسطي، شعبة والثوري وابن عيـينة وهشيم وخالد بن عبد اهللا: الثقات الـحفاظ، منهم

، وإمنا قاله فـيه عنه من ال حيتـج به "مث ال يعود": لـم يذكر واحد منهم عنه فـيه قوله
  .علـى هؤالء

  ". مث ال يعود: "وحكى ابن عيـينة عنه أنه حدثهم به قدميا، ولـيس فـيه
فنظرته فإذا ملـحق بـني : مث ال يعود، قال: مث حدثهم به بعد ذلك، فذكر فـيه

 .ه أمحد بن حنبل والـحميدي عن ابن عيـينة وذكره أبو داودسطرين، ذكر

الـمـحفوظ فـي حديث يزيد بن أبـي زياد، عن ابن أبـي : قال أبو عمر
إذا افتتـح الصالة رفع يديه : "لـيلـى، عن الرباء، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".مرة واحدة: "وقال بعضهم فـيه". فـي أول مرة
  .)٣(اهـ"؛ فخطأ عند أهل الـحديث"مث ال يعود: "ال فـيهوأما قول من ق
 مدرج يف "مث مل يعد": اتفق احلفاظ على أن قوله: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

  .)٤(اهـ"اخلرب من قول يزيد بن أيب زياد
فهذا حديث وقع فيه إدراج قلب معناه، ولذلك  ـ واهللا اعلم ـ وصف احلاكم رمحه 

                                 
، وأبويعلى يف   )٧٤٩(أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم               ) ١(

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

  !   تفصيل القول فيه يأيت يف حمله إن شاء اهللا تعاىل يف املقصد املتعلق باألحاديث املوصوفة بالقلب متناً)٢(
  ).  ٢/٥١فتح املالك ( التمهيد )٣(
  ).  ١/٢٢١( التلخيص احلبري )٤(



  

 

١٧٠  

 

  ! زياد بأنه يقلب احلديثاهللا يزيد بن أيب
يزيد بن أيب زياد كان يذكر باحلفظ فلما كرب ساء حفظه : "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 

  .)١(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

  .حديث آخر، خمالف لألول يف اإلسنادبعض منت 
أن رسول اهللا صلى اهللا : رواية سعيد بن أيب مرمي، عن مالك، عن الزهري، عن أنس: مثاله

ال : (فقوله. احلديث..)) ال تباغضوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تنافسوا: ((عليه وسلم قال
الك عن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب أدرجه ابن أيب مرمي من منت حديث آخر، رواه م) تنافسوا

  .)٢(اهـ"واهللا أعلم)). ال جتسسوا، وال حتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا،: ((هريرة، فيه
انقلب على ابن أيب مرمي احلديث فأدرج يف حديث ما جاء يف حديث آخر، فهو مدرج : فهنا يقال: قلت
  !مقلوب

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

  !عليه فساقه بسند احلديث اآلخر، فحصلت صورة القلب؛ فهو مدرج مقلوب
أن يكون منت احلديث عند : ام املدرجومن أقس: "رمحه اهللا) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 

الراوي له بإسناد، إال طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواه عنه على اإلسناد األول، 
  .وحيذف اإلسناد الثاين، ويروي مجيعه باإلسناد األول

: حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر: مثاله
أنه جاء يف الشتاء، فرآهم يرفعون : 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 

  .)٣(اهـ"ائل بن حجربعض أهله، عن و

                                 
  !  احلديث أو سرقته راجع ترمجته يف املقصد املتعلق بالرواة املوصوفني بقلب )١(
  .  ٨٨ علوم احلديث البن الصالح )٢(
  .  ٨٧ علوم احلديث البن الصالح ص)٣(



  

 

١٧١  

 

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

قلبوا امسه : "قال عبداهللا بن أمحد بن سوادة. ق.ت.حممد بن سعيد املصلوب: ويف الرواة 
: رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب . )١(اهـ"ة، قد مجعتها يف كتابعلى مائة اسم وزياد

  .)٢(اهـ" لضعفهتدليساًوقد غيروا امسه على وجوه ستراً له و"
قال ابن أيب . ع.مروان بن معاوية أبوعبداهللا الفزاري الكويف نزيل مكة: ويف الرواة 

مساء يعمي على الناس كان مروان يغير األ: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(خيثمة عن ابن معني 
سألت حيي : وقال الدوري". كان حيدث عن احلكم بن أيب خالد وإمنا هو احلكم بن ظهري

بن معيـن عن حديث مروان بن معاوية عن علي بن أيب الوليد قال هذا علي بن غزوان 
ية مروان بن معاو: "قال أبوعبيد مسعت أبا داود يقول". واهللا ما رأيت أحيل للتدليس منه

وحدثين أبوبكر . حدثين إبراهيم بن حصن، يعين أبا إسحاق الفزاري: يقول. يقلب األمساء
مروان عن : وقيل له. يعين يسقط ما بينهما. بن فالن عن أيب صاحل، يعين أبابكر بن عياش

ثقة عامل صاحب حديث، : "قال يف امليزان". إسحاق بن حيي: إسحاق بن صلحه، فقال
ثقة حافظ وكان : "قال يف التقريب". رج، فيستأىن يف شيوخهلكن يروي عمن دب ود

  .)٣("يدلس أمساء الشيوخ
وقد مسى ابن عقدة قلب احلديث بأن يعطي سند هذا املنت ملنت اآلخر، وسند اآلخر ملنت 

  !األول مساه تدليساً
) هـ٢٣٣ت(وحيي بن معني ) هـ٢٤١ت(خرج أمحد بن حنبل : "عن ابن عقدة، قال

 حيي بن معيـن أربعة فدلّس عليهإىل الكوفة إىل أيب نـعيم ) هـ٢٣٤ت(املديين وعلي بن 
أما أمحد فيمنعه ورعه من : أحاديث فلما فرغوا رفس حيي بن معيـن حىت أقلبه، مث قال

                                 
  ).  ٣/٥٦٣( ميزان االعتدل )١(
  ).  ٣/٥٦١( ميزان االعتدال )٢(
، التهـذيب   )٢/٢٥٤(، الكاشـف    )٤/٩٣(، امليـزان    )١/٣٢٨(سؤاالت أيب عبيد أليب داود      :  ترمجته يف  )٣(

  . ٩٣٢، التقريب ص)١٠/٩٦(



  

 

١٧٢  

 

قال . عليا ـ فتحنيثه مينعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك: هذا، وأما هذا ـ يعين
  .)١(" إيلّ من كل شيءفكانت تلك الرفسة أحب: حيي

وإذا سرق الراوي حديث غريه مما مل يسمعه عن شيخه الذي مسع منه ورواه بصيغة توهم 
  !وهنا تداخل القلب مع التدليس أيضاً! السماع عنه فهذا تدليس

روى عن هشيم وابن .  محيد بن الربيع بن محيد بن مالـك اخلزاز الكويف:ويف الرواة 
  ".كذاب: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني . د ومجاعةعييـنة وعنه حممد بن خمل

قال حممد بن عثمان بن شيبة . رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وأحسن القول فيه أمحد بن حنبل 
قال ابن عدي ". يدلسأنا أعلم الناس حبميد بن الربيع، وهو ثقة لكنه شرِه ): "هـ٢٩٧ت(
ث موقوفة، وروى أحاديث عن ، ويرفع أحادييسرق احلديثكان : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(

قال الدارقطين ".  هو ضعيف جداً يف كل ما يرويه: "وقال". ائمة الناس غري حمفوظة عنهم
عامة شيوخنا : "قال الربقاين رمحه اهللا. تكلموا فيه بال حجة: رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(

  .)٢("ذاهب احلديث: يقولون
قال ابن عدي . عبس البصريخالد بن غسان بن مالـك الدارمي، أبو : ويف الرواة 

 حديث يسرقإنه : كتبت عنه بالبصرة، وكان أهل البصرة يقولون": رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(
على أم ال ينكرون أليب عبس لقاء هؤالء املشايخ الذين . أيب خليفة، فيحدث به، عن شيوخه

ارقطين قال الد. "حيدث عنهم، وحدث عن أبيه حبديثني باطلني وأبوه معروف ال بأس به
  .)٣("متروك حيدث مبا مل يسمع: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(

                                 
، وتـاريخ بغـداد     )١/٣٣(، وسـاقها بـسياق آخـر يف اـروحني           )١/١٣٦( اجلامع ألخالق الراوي     )١(

  !  تداخل التلقني مع القلب: ، انظر)٣٥٤ـ١٢/٣٥٣(
  ). ١/٦١١(، امليزان )١/٢٣٨(، املتروكني )٢/٦٩٦(الكامل :  ترمجته يف)٢(
، اجلـامع  )١/٦٣٧(، امليـزان  )١/٢٤٩(تـروكني  ، امل)٣/٩١٥(، الكامل )١/٢٧٧(اروحني :  ترمجته يف )٣(

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

  ".أيب خليفة: "، ويف سائر املصادر "يسرق حديث أيب حذيفة: "املتروكني



  

 

١٧٣  

 

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

بدامللك الطيالسي قال أبو الوليد هشام بن ع". ضعيف: "رمحهم اهللا) هـ٣٠٣ت(
 -مراده : قلت". كان الربيع ال يدلس، وكان املبـارك  أكثر تدليساً منه): "هـ٢٢٧ت(

 أن الربيع كان يقلب أمساء الرواة و أسانيد األحاديث فيظن تدليساً، وما هو -واهللا اعلم 
  .بتدليس، وكان املبـارك يتحقق فيه وصف التدليس أكثر من الربيع

 التدليس عن الربيع، قول عثمان بن سعيد الدارمي ويدل على نفي وصف
فيما مسع من احلسن، إال ] الربيع بن صبيح[عندي فوق ] بن فضالة[املبارك ): "هـ٢٨٠ت(

ويؤكده أنه وصف بالقلب ! مفهوم هذا أن الربيع بن صبيح ال يدلس: قلت". أنه رمبا دلّس
أحاديثه كلها : "ه اهللارمح) هـ٢٦١ت(قال عفان بن مسلم ! وهو يتداخل مع التدليس

  . )١("مقلوبة

هو ذهاب بعض حفظ الراوي ال كله لسبب ما، وهنا يتداخل القلب مع  : ـ التغري٧
التغري فقد يقع القلب يف حديث الراوي بعد تغريه ال قبله، وذلك إذا كان التغري طاريء 

  .عليه
  .وانظر بسط الكالم يف تداخل نوع االختالط مع املقلوب

هو أن يدخل يف حديث الراوي ما ليس من حديثه إما عند القراءة عليه،  : ـ التلقني٨
  .أو يف كتابه الذي يقرأه أويأذن بروايته عنه

يفعل لقصد اختبار حفظ الراوي فإن أطاعه على القلب عرف أنه غري حافظ وإن خالفه 
  !وقد يفعل قصداً لإلغراب. )٢(عرف أنه ضابط

إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل فذاك : "رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(عن حيي بن سعيد القطان 

                                 
، التهـذيب  )١/٣٩٢(، الكاشـف  )٢/٤١(، امليـزان  )٣/٩٩٢(، الكامل )١/٢٩٦(اروحني :  ترمجته يف )١(

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



  

 

١٧٤  

 

  .)١("بالء، وإذا ثبت على شيء واحد فذاك ليس به بأس
من قبل التلقني ترك حدييثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن : "وقال احلميدي رمحه اهللا

مياً يف وأما من عرف به قد. حفظه إذا علم ذلك التلقني حادثاً يف حفظه ال يعرف به قدمياً
  .)٢("مجيع حديثه فال يقبل حديثه و ال يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن

والتلقني يتداخل مع املقلوب، إذ قد يقلب حديث الراوي أو بعضه ويلقنه ألحد الغرضني 
  !السابقني

وسأله حرمي بن عمارة ) مات بعد املائتني وقيل قبلها(عن ز بن أسد العمي : من ذلك 
: رمحه اهللا أنه قال) هـ١٦٠ت(عن أبان بن أيب عياش؟ فذكر له عن شعبة ) هـ٢٠١ت ( 
كتبت حديث أنس عن احلسن وحديث احلسن عن أنس، فدفعتها إىل أبان بن أيب عياش، "

فقرأها علي ."يمربئس ما صنع وهذا حيل؟: فقال ح "!  
 ثابت قلبت أحاديث على: "رمحه اهللا ) هـ١٦٧ت(عن محاد بن سلمة : ومن ذلك 

  .)٣("البناين فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أيب عياش فانقلبت

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

فقلبوا فجعلوا : قال. نقلب على هذا الشيخ حديثه، ننظر تفهمه: فقال يوسف بن خالد
ماكان عن سعيد عن أبيه، وما كان عن ابيه عن سعيد، مث جئنا إليه، لكن ابن إدريس تورع 

  .ال استحل، وجلست معه: وجلس بالباب وقال
 عند آخر ودخل حفص، ويوسف بن خالد، ومليح، فسألوه، فمر فيها، فلما كان

ما سألتموين عن أيب فقد حدثين : أعد العرض فعرض عليه، فقال: الكتاب انتبه الشيخ 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(

  ! احلميدي إن شاء اهللا تعاىل
  ).  ١/١٣٦(ألخالق الراوي وأدب السامع  اجلامع ) ٣(
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: سعيد به، وما سألتموين عن سعيد فقد حدثين به أيب، مث أقبل على يوسف بن خالد، فقال
ابتالك اهللا يف : إن كنت أردت شيين وعييب فسلبك اهللا االسالم، وأقبل على حفص، فقال

  !ال نفعك اهللا بعلمك: نياك، وأقبل على مليح، فقالدينك ود
فمات مليح ومل ينتفع به، وابتلي حفص يف بدنه بالفاجل، وبالقضاء يف دينه، ومل : قال حيي

  .)١("ميت يوسف حىت ام بالزندقة
كنا عند أيب نعيم نسمع مع أمحد بن حنبل : "قال أمحد بن منصور الرمادي : ومن ذلك 

فجاءنا يوماً حيي ومعه ورقة قد كتبت : قال) هـ٢٣٣ت( معني وحيي بن) هـ٢٤١ت(
وأدخل خالهلا ما ليس من ) الفضل بن دكني: يعين(فيها أحاديث من أحاديث أيب نعيم 

وكان أبـونعيم إذا قعد يف تيك األيام للتحديث . أعطه حبضرتنا حىت يقرأ: حديثه، وقال
لس ناولته الورقة، فنظر فيها كلها مث كان أمحد على ميينه وحيي على يساره فلما خف ا

أما هذا فآدب من أن يفعل مثل هذا، وأما : تأملين ونظر إليها مث قال ـ وأشار إىل أمحد ـ 
: أنت فال تفعلن وليس هذا إال من عمل هذا، مث رفس حيي رفسة رماه إىل أسفل السرير، قل

اإلسالم خرياً، مثلك من حيدث إمنا جزاك اهللا عن : علي تعمل، فقام إليه حيي وقبله، وقال
  .)٢(اهـ"أردت أن أجربك

                                 
يف ميزان العتـدال    ) 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(
! فهذه احلكاية فيها نظر   : "، وقال )٦/٣٢١(يف سري أعالم النبالء     اهـ، وساقها   "وذكر القصة ...الرامهرمزي  

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

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

قد ) هـ١٦٧ت(د  ومحاد بن زي  ) هـ١٦٠ت(، ال يطابق الواقع فهذا شعبة       "الشيوخ، إمنا فعل هذا بعد املئتني     
  !فسبحان اهللا! استعملوه، مث التلقني قدمي وصورته صورة القلب

، )٨/٢٧٤(، وانظر ـذيب التهـذيب       )٣٥٤ـ١٢/٣٥٣(، وبنحوها يف تاريخ بغداد      )١/٣٣( اروحني   )٢(
، )١/١٣٦(، وسااقها بسياق آخر اخلطيب يف اجلامع )١/٣٢٣(، فتح املغيث )٢/٨٦٦(والنكت البن حـجر 

  !  داخل التدليس مع القلبانظر ت
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مسعت عدة مشايخ : "رمحه اهللا حيث قال) هـ٣٦٥ت(ما ذكره ابن عدي : ومن ذلك 
أن حممد بن إمساعيل البخـاري قدم بغداد فسمع به اصحاب احلديث فاجتمعوا : حيكون

هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد وعمدوا إىل مئة حديث فقلبوا متوا وأسانيدها وجعلوا منت 
هذا املنت ملنت آخر ودفعوا إىل 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 ومن البغداديني فلما أطمأن 

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

  !ال أعرفه: حىت فرغ من عشرته، والبخاري يقول
ومن ! الرجل فهم: فكان الفهماء ممن حضر الس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون
  !كان منهم غري ذلك يقضي على البخـاري بالعجز والتقصري وقلة الفهم

مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة فقال 
فلم ! ال أعرفه: فسأله عن آخر فقال! ال أعرفه: فقال: فسأله عن آخر! ال أعرفه: البخـاري

  !ال أعرفه: عد آخر حىت فرغ من عشرته والبخـاري يقوليزل يلقي عليه واحداً ب
مث انتدب إليه الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة، 

  !ال أعرفه: والبخـاري ال يزيدهم على 
أما حديثك األول فهو : فلما علم البخـاري أم قد فرغوا التفت إىل األول منهم فقال

يثك الثاين فهو كذا والثالث والرابع على الوالء حىت أتى متام العشرة، فرد كل منت كذا وحد
إىل إسناده، وكل إسناد إىل متنه، وفعل باآلخر مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل 

  .  )١(!"فأقر له الناس باحلفظ وأذعنوا له بالفضل! اسانيدها وأسانيدها إىل 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 هـذا                  : تنبيه  
  :التضعيف غري مستقيم لألمور التالية

يضر جهالة شيوخ ابن عـدي فيها، فإمن عـدد      و ال   ): "١/٣٢١(ـ قال السخاوي رمحه اهللا يف فتح املغيث           
= 
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أتى صاحبنا ابن عبداهلادي إىل املزي، فقال : لعماد بن كثري قالما حكاه ا: ومن ذلك 
أريد قراءا عليك، فقرأ احلديث األول وكان الشيخ انتخبت من روايتك أربعني حديثاً : له

  ! أتى على الثاين تبسم، وقال ما هو أنا ذاك البخاريمتكئاً فجلس، فلما
  .)١("ه كل منت إىل سندهفكان قوله هذا عندنا أحسن من رد: قال بن كثري 

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

  
ـ راوة وصفوا بالقلب يف رواة خمصوصني أو أحاديث خمصوصة أو امساء خمصوصة ٩

 رواة وصفوا بالقلب يف روايات معينة عن شيوخ معينني، هناك: أو نوع معيـن من القلب
أو يف أحاديث خمصوصة، أو امساء خمصوصة أو نوع معيـن من القلب نص على ذلك أهل 
العلم، وهؤالء يدخلون حتت نوع االختالط، والتغري، ولكين أفردم هنا ألمهية متيزهم، ومن 

  :هؤالء
رمحه ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان . بدالرزاقـ إبراهيم بن عبداهللا بن مهّام بن أخي ع١

 الكثرية اليت ال جيوز االحتجاج ملن يرويها املقلوباتيروي عن عبدالـرزاق : "اهللا
  .)٢("لكثرا

__________________  
= 

  .اهـ"ينجرب م جهالتهم
ـ وألنه ال يتعجب من حفظ البخـاري هلا وتيقظه لتمييز صواا من خطأها ألنه يف احلفظ مبكان، وشهد له      

  !بذلك، ومبا هو أكثر منه، فهذا أمر متواتر معروف عنه رمحه اهللا، فلم تزد القصة يف هذا اجلانب شيئاً
إا مما استفاض استفاضة تغين عن رواية اآلحاد، وذلـك ـ يف   : ـ أن يف أمثال هذه القصة يقول أهل العلم  

مثل هذا ـ أثبت وأقوى مما رواه العدل الواحد، وقد تلقى العلماء هذه القصة بالقبول دون نكـري منـهم،    
    !فأفهم

جلزري يف نظم اهلداية وذكرها السخاوي يف الغاية         أشار إىل هذه القصة تلميذ احلافظ ابن كثري، احلافظ ابن ا           )١(
  ). ١/٣٢٢(، ويف فتح املغيث )١/٣٤٠(شرح اهلداية 

  ).  ١/٧٣(، اللسان )١/٤٢(، امليزان )١/٤١(، املتروكني )١/٢٧(، الكامل )١/١١٨(اروحني :  ترمجته يف )٢(
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قال املسندي . ق. إبراهيم بن مسلـم اهلجري أبو إسحاق العبدي من أهل الكوفة ـ ٢
دالرمحن بن بشر عن وقال عب". إنه كان يضعفه) : "هـ١٩٨ت(عن سفيان ابن عيينة 

وأصلحت له ! أتيت إبراهيم اهلجري، فدفع إيلّ عامة كتبه، فرمحت الشيخ: "سفيان بن عيينة
قال ابن عدي ". ، وهذا عن عمر�هذا عن عبداهللا وهذا عن النيب : كتابه؛ قلت

وإبراهيم اهلجري هذا حدث عنه شـعبة والثوري وغريمها، : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(
ها مستقيمة املعىن، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أيب األحوص عن عبداهللا وأحاديثه عامت

القصة املتقدمة عن : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر ". وهو عندي ممن يكتب حديثه
ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ ألنه إمنا عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن 

  .)١("�داهللا من حديث النيب عيينة ذكر أنه ميز حديث عب
) هـ٢٣٣ت(قال ابن معني . ع. ـ جرير بن حازم بن عبداهللا بن شجاع األزدي٣

ليس : فقال. حيدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكري: فقيل له. ليس به بأس: رمحه اهللا
صدوق حدث : "رمحه اهللا) هـ٣٠٧ت(قال الساجي . هو عن قتادة، ضعيف. بشيء

وقد حدث عنه : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". ها، وهي مقلوبةبأحاديث وهم في
أيوب السختياين والليث بن سـعد وله أحاديث كثرية عن مشاخيه، وهو مستقيم احلديث، 

  .)٢("صاحل فيه، إال روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء ال يرويها غريه
قال أمحد بن . ق. خد. لقب) جويرب. (ـ جويرب بن سعيد األزدي، أبوالقاسم البلخي٤

 �ماكان عن الضحاك فهو أيسر، وما كان يسند عن النيب : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(حنبل 

                                 
، )١/١٦٦(، التهـذيب    )١/٢٢٥(، الكاشـف    )١/٢١٤(، الكامل   )١٠٢،  ١/٩٩(اروحني  :  ترمجته يف    )١(

  .  ١١٦التقريب ص
، )٢/٦٩(، التهذيب   )١/١٨٧(، ذيب الكمال    )٢/٥٤٨(، الكامل   )٢/٥٠٥(اجلرح والتعديل   :  ترمجته يف  )٢(

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

  . قول أيب حامت يف اجلرح والتعديل، وكذا نقلها يف ذيب الكمال، والكواكب النريات
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  . )١("فهو منكر
قال ابن عدي . ق.ت.  ـ احلسن بن أيب جعفر اجلُفري من أهل البصرة، واسم أبيه عجالن٥

وهو يروي الغرائب عن حممد احلسن بن أيب جعفر له أحاديث صاحلة : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(
  . )٢("بن جحادة

مل أر له أنكر : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي . ـ  احلسن بن زريق الطهوي٦
من حديث ابن عيينـة عن الزهري عن أنس، الذي ذكرته فال أدري وهم فيه، أو أخطأ أو 

  .)٣("وسائر أحاديثه مقدار مارواه مستقيمة! تعمد
كان يقلب اسم عبدالرمحن بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت( ابن حبان قال. ـ خالد بن يزيد٧

عبدالرمحن بن عبداهللا بن حجرية عن أبيه، وإمنا هو عبداهللا بن : حجرية األكرب أبو عبداهللا فيقول
  .)٤("عبدالرمحن بن حجرية عن أبيه

قال حيي بن معني . ٤.م. ـ زيد بن احلباب بن الريان أبواحلسني، العكْلي، كويف٨
قال ابن ". أحاديث زيد بن احلباب عن سفيان الثـوري مقلوبة: "رمحه اهللا) هـ٢٣٣ت(

زيد بن احلباب له حديث كثري وهو من أثبات مشايخ الكوفة : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(عدي 
والذي قاله ابن معيـن أن أحاديثه عن الثـوري مقلوبة إمنا له عن . ممن ال يشك يف صدقه

ض تلك األحاديث، يستغرب بذلك اإلسناد وبعضه يرفعه و ال يرفعه، الثـوري أحاديث تشبه بع
صدوق خيطيء يف : "قال يف التقريب". والباقي عن الثـوري وعن غري الثـوري مستقيمة كلها

  :ومن هؤالء أيضاً. )٥("حديث الثوري

                                 
، اجلـامع   ٢٠٥، التقريـب ص   )٢/١٢٣(، التهذيب   )١/٢٩٨(، الكاشف   )١/٢١٧(اروحني  :  ترمجته يف  )١(

)١/١٣٧ .(  
، التقريـب  )١/٣٢٢(، الكاشف  )١/١٩٩(، املتروكني   )٢/٧١٧(، الكامل   )١/٢٣٧(اروحني  :  ترمجته يف  )٢(

  ). ١/١٦١(، اجلامع )٢/٢٠٦(، التهذيب ٢٣٥ص
  ). ٢/٧٤٨(، الكامل )١/٢٤٠(اروحني :  ترمجته يف)٣(
  . ١١٩ بنحوه يف مشاهري علماء األمصار ص)٤(
، التقريـب   )٣/٤٠٣(، التهـذيب    )١/٤١٥(، الكاشف   )٣/١٠٠(، امليزان   )٣/١٠٦٥(الكامل  :  ترمجته يف  )٥(

  . ٣٥١ص
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  .حيي بن سعيد القرشي .٣٠
  .حيي بن صاحل األيلي .٣١
  .حيي بن حممد بن قيس .٣٢
  .حيي بن ميمون .٣٣
  .يزيد بن عبدامللك .٣٤

  . انظر معجم الرواة املوصوفني بقلب احلديث أو سرقته
 هذا النوع يتداخل مع املقلوب، إذ قد يتوهم وقع : ـ رواية األكابر عن األصاغر١٠

  .القلب يف السند الذي وقعت فيه هذه الصورة، أعين رواية األكابر عن األصاغر
هو نوع مهم تدعو : "رمحه اهللا عد كالمه عن هذا النوع) هـ٨٠٢ت(قال السخاوي 

ال يكون الرجل حمدثاً حىت يأخذ عمن فوقه : لفعله اهلم العلية واألنفس الزكية، ولذا قيل
  .ومثله ودونه

وف من ظن االنقالب يف السند مع ما فيه من العمل بقوله صلى اهللا اخل: وفائدة ضبطه
ومن الفائدة فيه أن : وإىل ذلك اشار ابن الصالح بقوله)١("أنزلوا الناس منازهلم: "عليه وسلم

 نظراً إىل أن األغلب كون املروي عنه كذلك ،ال يتوهم كون املروي عنه أكرب وأفضل
                                 

  .حديث ضعيف )١(
،  كمـا أن     ..."وقد ذكر عن عائشة   : "واحلديث علّقه مسـلم  يف مقدمة صحيحه، بصيغة التمريض، فقال           

مقدمة صحيحه ليست على شرطه، وأخرجه أبـوداود يف كتاب األدب باب يف ترتيل الناس منازهلم حديث                
، ١٧١ الشيخ يف كتاب األمثال ص ، وأبو )٤٨٢٦، حديث رقم    ٨/٢٤٦(، وأبويعلى يف مسنده     )٤٨٤٢(رقم  

، وأخرجه يف املـستخرج     )٢٧٧٢، حتت رقم    ٢/٤٧٧تقريب البغية   (،  وأبونعيم يف احللية      )٢٤١(حتت رقم   
، حتت رقـم    ١٩٤، وأخرجه البيهقي يف كتاب اآلداب له ص       )٥٧، حتت رقم    ١/٨٩(على صحيح مسـلم    

حدثَنا يحيى بن إِسـمعيلَ     : "عند أيب داود  ، مجيعهم من طريق حيي بن ميان عن سفيان، وسياقه كما            )٣٢٢(
وابن أَبِي خلَف أَنَّ يحيى بن الْيمان أَخبرهم عن سفْيانَ عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت عن ميمون بنِ أَبِي شبِيبٍ أَنَّ                     

ةً ورسك هطَتلٌ فَأَعائا سبِه رةَ مشائقَالَ ع فَقَالَت كي ذَلا فيلَ لَهفَأَكَلَ فَق هتدئَةٌ فَأَقْعيهو ابيث هلَيلٌ عجا ربِه رم
مازِلَهنم اسزِلُوا النأَن لَّمسو هلَيع لَّى للَّهص ولُ اللَّهسر."  

ثُ يحيى مختصر قَالَ أَبو داود ميمونٌ لَم يدرِك         وحدي: "رمحه اهللا عقب إخراجه   ) هـ٢٧٥ت(قَالَ أَبو داود      
غريـب مـن حـديث      ): "٤/٣٧٩(رمحه اهللا يف احللية     ) هـ٤٣٠ت(اهـ وقال أبونعيم األصبهاين     "عائشةَ

  .اهـ"الثـوري عن حبيب، تفرد به حيي بن ميان
= 
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__________________  
= 

ن ميان عن سفيان عن أسامة بن زيد ، من طريق حيي ب)٣٢٣(، حتت رقم ١٩٤وأخرجه البيهقي يف اآلداب ص  
فكأن حيي بن ميـان  : "، وقال البيهقي عقبه ..."عن عمر بن خمراق، قال مر على عائشة رضي اهللا عنها رجل             

  .اهـ"رواه على الوجهني مجيعاً
اهـ، وقد أورده ابـن     "صدوق عابد خيطيء كثرياً وقد تغري     : "١٠٧٠حيي بن ميان قال يف التقريب ص      : قلت  

ـ ٢٤١ت(، ومل يتميز ضبطه، بل قال أمحد بن حنبل          ٤٣٦يف الكواكب النريات ص   الكيال   : رمحـه اهللا  ) هـ
  !، وروايته هنا عن سفيان الثوري..."بعجائب) هـ١٦١ت(حدث عن الثوري "
  : فللحديث ثالث علل  
 كما يف   رمحه اهللا ) 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 حيي بن ميان عن سفيان ويخشى أن يكون هذا منها                

  .رمحه اهللا) هـ٤٣٠ت(الثـوري كما قال أبونعيم األصبهاين 
  .ـ اضطراب حيي بن ميان يف روايته للحديث كما اشار إليه لبيهقي  
، فعنعنته ال   ٣٢٩ابعة وهي تدليس ميمون بن أيب شبيب ذكر ذلك العراقي يف التقييد واإليضاح ص             ـ وعلّة ر    

  ! تقبل، ولو ثبتت معاصرته للسيدة عائشة رضي اهللا عنها 
  .وعلة خامسة وهي حبيب بن أيب ثابت كثري اإلرسال والتدليس، وقد عنعن  
 بن زيد عن عمر بن خمراق عن عائشة، علة أخـرى            ويف الطريق الثاين الذي أخرجه البيهقي من طريق أسامة          

عمر بن خمراق روى عن رجل عن عائـشة،         ): "٦/١٣٥(وهي ما أشار إليه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل           
، وعـده يف    )٧/١٨١(اهـ وكذا قال ابن حبـان يف الثقات        "روى عنه أسامة بن زيد مسعت أيب يقول ذلك        

وعلى هذا فال يـصح     : "٣٣٠قال العراقي يف التقييد واإليضاح ص     ! ة منقطعة فروايته عن عائش  . اتباع التابعني 
وحيتمل أن الرجل الذي أمه عمر بن خمراق هو ميمون بن أيب شبيب فال يكون له إال وجه . إسناده واهللا اعلم

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

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

اهـ يف حبث ماتع كثري     ..."جزم املصنف بصحة حديث عائشة فيه نظر      : " على ذلك فقال   ٣٢٨واإليضاح ص 
  ! الفوائد فانظره غري مأمور
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  .)١(اهـ"فتجهل بذلك مرتلتهما
 والقلب على هذا الوجه من صور القلب اإلسنادي بإبدال راوٍ بآخر يف السند، :قلت

  !وتقدمت اإلشارة إليه يف آخر املقصد األول
 يشترط يف الراوي إذا روى باملعىن أن يكون عاملاً مبا حييل  :ـ رواية احلديث باملعىن ١١

  !إىل املعاين من األلفاظ
  .ين احلديثفإذا مل يضبط ذلك فإنه يقع يف قلب معا
ما الغفلة اليت يرد ا حديث الرضا الذي ال : "قال عبداهللا بن الزبري احلميدي رمحه اهللا

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

  .)٢(" ال يعقل ذلك، فيكّف عنهيقلب املعىنفاحشاً تصحيفاً 
  !وهذا يتداخل مع قلب املنت

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

  !مـالك عن نافع عن ابن عمر: جعلهعلى الرواية املشهورة ملتلك في
  !وقد يقع مثله يف رواية األكابر عن األصاغر، فينقلب على الراوي على اجلادة

واشار إىل ذلك التداخل بني املقلوب والرواية على اجلادة احلافظ ابن حجر 
وقد كان بعض القدماء يبالغ يف عيب من وقع له : "رمحه اهللا حيث قال) هـ٨٥٢ت(

: أنه قال) هـ١٩٨ت( عن حيي بن سعيد القطان )٣( يف مسند اإلمام أمحدذلك، فروينا
 �عن عبيداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النيب ) هـ١٦١ت(حدث سفيان الثوري 

) عثرت: أي(تعست يا أبا عبداهللا : ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس فقلت له: أنه قال

                                 
  ).  ٤/١٦٤( فتح املغيث )١(
    .١٤٨ الكفاية ص)٢(
)٦/٤٢٦ ()٣  .(  
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 عمر عن نافع عن سامل عن أيب اجلراح عن أم حدثين عبيداهللا بن: كيف هو؟ قلت: فقال
  .صدقت:  فقال�حبيبة عن النيب 

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

ي عن ابن عمر، فكان قول الذي يسلك  ألن جلّ رواية نافع هسلك اجلادةعثوره حيث 
  .)١(اهـ"غريها إذا كان ضابطاً أرجح

  !فالرواية املرجوحة هي املقلوبة، وهذا هو الشذوذ، ومقابلها احملفوظ: قلت 
كل مقلوب ال خيرج عن كونه : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر  : ـ الشاذ١٣

واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن معلالً أو شاذاً، ألنه إمنا يظهر أمره جبمع الطرق 
  .)٢(اهـ"خيالف فصار املقلوب أخص من املعلل والشاذ، واهللا اعلم

فهذا حمل تداخل بني الشاذ واملقلوب، إذ خمالفة الراوي لغريه من الرواة ممن هم أرجح منه : قلت 
وروايته مرجوحة ! فهو شاذيعد من الشذوذ، والراوي ملّا يقلب احلديث تقع روايته على هذه اهليئة 

  .واحملفوظ رواية الثقات غريه
  !وقد تقع صورة الشاذ على هيئة الراوية على اجلادة

وسبق مزيد من البيان حول هذا التداخل عند بيان مرتبة احلديث املقلوب يف املقصد األول فارجع 
  !إليه

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

الطبقة الثانية : "رمحه اهللا، حينما تكلم يف طبقات اروحني) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
من اروحني قوم عمدو إىل أحاديث مشهورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسانيد 

  .)٣(اهـ"لك األسانيدلتستغرب تمعروفة ووضعوا إليها تلك األسانيد فركبوها عليها 

                                 
  .انتهى مع زيادة وحذف: "، وقال عقبه) ٣٢٨ـ١/٣٢٧( نقله يف فتح املغيث )١(
  ).  ٢/٨٧٤( النكت البن حجـر )٢(
  .  ٥٩ املدخل إىل كتاب اإلكليل ص)٣(
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هو حنو حديث : "رمحه اهللا يف كالمه عن املقلوب) هـ٦٤٣ت(قال ابن الصالح 
  .)١(اهـ"ليصري بذلك غريباً مرغوباً فيهمشهور عن سامل جعل عن نافع 

ورمبا يقصد بقلب السند كله اإلغراب أيضاً إذ : "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .)٢(اهـ"د، كما أنه قد يقصد االمتحان بقلب راوٍ واحدال احنصار له يف الراوي الواح

وكثرة وقوع األحاديث الغريبة يف حديث الراوي عن املعروفني مبا ال يعرف يف حديثهم 
  !تعلم بضعف ضبطه وخفته

من الذي تترك : قلت لشعبة: "رمحه اهللا قال) هـ١٩٨ت(عن عبدالرمحن بن مهدي 
  .)٣ (اهـ"عروفني من الرواية ما ال يعرفإذا أكثر عن امل: الرواية عن؟ قال

تومهت أن بقية ال حيدث باملناكري عن : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(وقال أمحد بن حنبل 
  .)٤("املشاهري فعلمت من أين أيت

رمحه اهللا، قلب احلديث وسرقته طلباً لإلغراب بالنقل ) هـ٩٠٢ت(وملّا ذكر السخاوي 
ن هذه اآلفة كره أهل احلديث تتبع وللخوف م: "لكون املشهور خالفه، قال

  .)٥(اهـ"الغرائب
شر احلديث الغرائب اليت ال : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل : من ذلك

  .)٦("يعمل ا و ال يعتمد عليها
ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب احلديث، : "قال زهري بن معاوية لعيسى بن يونس

يوم مائيت ركعة، ما أفسده عند الناس إال رواية غريب فإين أعرف رجالً كان يصلي يف ال

                                 
  .  ٩١ علوم احلديث ص)١(
  ).  ١/٣٢٢( فتح املغيث )٢(
  !  بلفظ أمت من هذا١٤٥صوساقه يف الكفاية . ١٤٢، الكفاية ص)١/٧٤(اروحني ) ٣(
  ).  ٧٤ـ١/٧٣( اروحني )٤(
  ).١/٣٢٠( فتح املغيث )٥(
  . ١٤١ الكفاية ص)٦(



  

 

١٨٦  

 

  .)١(..."احلديث
  :وكثرة الغرائب إمنا تضر الراوي يف أحد حالني: "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 

  .ال األوىل تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنهاففي احل
من أين له هذه الغرائب الكثرية مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة : ويف احلال الثانية يقال
كان اضعفنا طلباً وأكثرنا : "يف أيب هاشم الرفاعي) هـ٢٣٤ت(احلديث كما قال ابن منري 

  .)٢(اهـ"."غرائب
 حممد بن يزيد بن حممد بن كثري العجــلي أبوهشام الرفاعي  :لرواةيف ا :قلت 

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

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

ما رأيته يطلب حديثاً بالبصرة و ال بالكوفة : رمحه اهللا) هـ١٩٨ت(حيي بن سعيد القطان 
ف منه قط، وكنت أجلس على بابه يوم اجلمعة بعد الصالة اذاكره حديث األعمش ال يعر

عمد عبدالواحد إىل أحاديث كان يرسلها األعمش : مسعت أباداود قال: قال الفالس. حرفاً
قال ابن حجر . )٤(اهـ"حدثنا األعمش حدثنا جماهد يف كذا وكذا: فوصلها يقول

كذا : قلت . )٥(اهـ"يف حديثه عن األعمش وحده مقال. ثقة: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(

                                 
  .١٤٣ـ١٤٢ الكفاية ص)١(
  ).  ١/٩٩( التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من أباطيل )٢(
هـذيب  ، الت )٢/٢٣١(، الكاشف   )٤/٦٨(، امليزان   )٣/٣٧٥(، تاريخ بغداد    )٦/٢٢٧٧(الكامل  :  ترمجته يف  )٣(

  . ٩٠٩، التقريب ص)٩/٥٢٦(
  ).  ٢/٦٧٢( ميزان االعتدال )٤(
  .  ٦٣٠ التقريب ص)٥(



  

 

١٨٧  

 

) هـ٢٥٦ت(ملقال يف حديثه عن األعمش، مع أن البخاري قال رمحه اهللا، فأطلق وجود ا
، وانفرد البخـاري )١(رمحهما اهللا قد أخرجا روايته عن األعمش) هـ٢٦١ت(ومسلماً 

كما انفرد مسـلم باإلخراج له عن . )٢(باإلخراج له من روايته عن األعمش عن أيب صاحل
هذا : " متعقباً كلمة القطانوقد قال ابن حجــر نفسه رمحه اهللا،. )٣(األعمش عن جماهد

وهذا اجلواب شامل لكل مرويات عبدالواحد، . )٤(اهـ"غري قادح، ألنه كان صاحب كتاب
وقد ! وتدخل فيها مروياته عن األعمش دخوالً أولياً؛ ألا هي موضوع كالم حيي بن سعيد

لمة أيب  إىل حصر النكارة يف مرويات عبدالواحد عن األعمش عن جماهد لك)٥(توجه بعضهم
والواقع أن مسلماً أخرج له من هذه الطريق متابعة يف ! داود؛ وأا هي اليت جتنبها الشيخان

                                 
) وقد استقرأا من خالل برنامج صخر موسـوعة احلـديث       ( أرقام األحاديث اليت أخرجها له البخــاري        )١(

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــة :(التاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٥،٢٥٧،٢٦٥،٦٤٧،٧٤٦،١٠٨٤،١٧٠٢،١٧٥٠،٢٠٦٨،٢٢٥٢،٢٣٥٨،٢٣٨٦،٢٥٠٩،٢٦٧٣،  
  ٢٩١٨،٣٣٣٩،٣٣٦٦،٤٣٤٠،٤٩٤٥،٥٠٥٦،٥٧٩٨،٦٦٨٣،٦٧٩٩،٧٤٦٢، ٢٩١٦.(  
، ١٦٠٣،  ٧١٥،  ٦٩٥،  ٥٢٠،  ٣٦٨،  ٢٩٢: (وأرقام األحاديث اليت أخرجها له مـسـلم هـي التاليـة            

١٦٥٩.(  
:  أرقام األحاديث اليت أخرجها له البخـاري من طريق عبدلواحد عن األعمش عن أيب صاحل، هـي التاليـة                  )٢(

)٦٧٩٩، ٣٣٩، ٢٣٥٨، ٦٤٧  .(  
، )٢٩٢( وأوردها متابعة يف كتاب الطهارة باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه، حديث رقم                 )٣(

حدثَنِي أَبو سعيد الْأَشج وأَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء وإِسحق بن إِبراهيم قَالَ إِسـحق               : "وسياقه، قال مسلم  
يحدثُ عن طَاوسٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ       الْأَعمش قَالَ سمعت مجاهدا     خبرنا وقَالَ الْآخران حدثَنا وكيع حدثَنا       أَ

            ذَّبعا لَيمها إِننِ فَقَالَ أَميرلَى قَبع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر را فَكَانَ        ممهدا أَحي كَبِريٍ أَمف انذَّبعا يمو ان
يمشي بِالنميمة وأَما الْآخر فَكَانَ لَا يستتر من بوله قَالَ فَدعا بِعِسيبٍ رطْبٍ فَشقَّه بِاثْنينِ ثُم غَرس علَى هـذَا                    

    ا ثُمداحذَا ولَى هعا وداحا                وثَنـدح يدالْأَز فوسي نب دمأَح ثَنِيهدا حسبيي ا لَما ممهنع فَّفخأَنْ ي لَّهقَالَ لَع 
    دأَس نلَّى بعم       ادنذَا الْإِسشِ بِهمانَ الْأَعملَيس نع داحالْو دبا عثَندح     ركَانَ الْآخقَالَ و هأَن رغَي     نع زِهنتسلَا ي 

  ".الْبولِ أَو من الْبولِ
  .  ٤٢٢ هدي الساري ص)٤(
  ).١/٦٧٢( وهو املُعلِّق على الكاشف )٥(



  

 

١٨٨  

 

. موضع واحد، كما سبقت اإلشارة إليه؛ فاجلواب هو ما ذكره احلافظ رحم اهللا اجلميع
، وقد جتنبها الشيخان، كما )١(وعلى كل حال؛ فإن هناك أحاديث أنكرت على عبدالواحد

واملقصود هنا كلمة القطـان فإنه أشار إىل نكارة بعض األحاديث . بـي رمحه اهللاقال الذه
  : عند عبدالواحد داعماً كالمه بأمرين

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

  "!األعمش ال يعرف منه حرفا
وفيه غمز عبدالواحد بسبب ما ! وجواب احلافظ حيصل به دفع األمر الثاين، ويبقى األول

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

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

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

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

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

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

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

  !أنكر عليه
  !  ، بتصرف وزيادة ما بني معقوفتني٤٨٢ اموعة ص تعليق املعلمي على الفوائد)٢(
  .١٤٢ الكفاية ص)٣(



  

 

١٨٩  

 

  !ومن هذا اخلطأ احلديث ينقلب على الراوي سنداً أو متناً فيظن فائدة: قلت 
اضي، حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلي األنصاري، الكويف الق: " ويف الرواة 

أفادين ابن أيب ليلى أحاديث : "رمحه اهللا) هـ١٦٠ت(ال شعبة . ٤د.خت. أبوعبدالرمحن
  .)١("فإذا هي مقلوبة

وصف يف الراوي يقتضي تضعيفه، وقد يترك حديثه بسببه فلم يعد  : ـ كثرة اخلطأ١٦
ومن صور اخلطأ اليت يقع فيها الراوي بسبب خفة ضبطه حىت يسؤ حفظه أن ! صاحلاً للتقوي

! يقلب األحاديث فيجعل سند هذا احلديث لآلخر، أو يبدل راوياً يف السند بغريه وهكذا
  !وقد مضى مزيد بيان عن هذا يف مرتبة احلديث املقلوب يف املقصد األول

رمحه اهللا، حيث نقل ) هـ٨٥٢ت(جاء عند احلافظ ابن حجر  : ـ احلديث املبدل١٧
ظ ابن حجـر أنه اصطلح على أن ما رمحه اهللا عن شيخه احلاف) هـ٩٠٢ت(السخاوي 

  .)٢()!املبدل(كان القلب فيه يف األمساء بتقدمي أو تأخري فهو من املقلوب عنده، ويسميه بـ 
! إذا كثرت خمالفة الراوي للثقات ومل تكد توافقها تركوا حديثه : ـ املتروك١٨

  !بل قد يتهم الراوي بسبب ذلك. )٣()منكر احلديث(ووصف بأنه 
  )!املتروك(تهم بالكذب تسمى أيضاً بـ ورواية امل

  : رمحه اهللا) هـ٩١١ت(وقال السيوطي 
  وسم باملتروك فرداً تصب
  أو عرفوه منه يف غري األثر

  

  راوٍ له متهم بالكذب
  )٤(أو فسق أو غفلة أو وهم كثر

  
  ).املنكر: (وانظر األنواع واملصطلحات اليت تتداخل مع املقلوب

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

  .. ٨٧١ص
  ).  ١/٣٣٩(، الغاية شرح اهلداية )٢/٣٢٨( فتح املغيث )٢(
  ).  ٢/٦٧٥( النكت البن حجـر )٣(
  )..  ٢/٥٧٤(، وانظر توجيه النظر ٤١ألفية السيوطي ص )٤(



  

 

١٩٠  

 

واألقران هم من متاثلوا أو تقاربوا يف األخذ عن الشيوخ، : )رواية األقران(ـ املدبج ١٩
فإن تشارك الراوي ومن روى : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر . )١(ويف السن غالباً

عنه يف أمر من األمور املتعلقة بالرواية مثل السن واللقي و األخذ عن املشايخ فهو النوع 
  .)٢(اهـ!"ئذ يكون راوياً عن قرينهرواية األقران، ألنه حين: الذي يقال له

وفائدته ضبط األمن من ظن . وهو نوع مهم: "رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(قال السخاوي 
  .)٣(اهـ"الزيادة يف اإلسناد أو إبدال الواو بعن إن بالعنعنة

هو قلب يف السند؛ فيكون السند مثالً من رواية مـالك عن " عن"بـ " الواو"وإبدال 
) عن(مــالك وابن جريج عن الزهري، فتبدل :  فيظن السند ابن جريج عن الزهري،

  !فهذا قلب يف صيغ التحمل بني الرواة يف السند! بالواو، ألما أقران
من األسانيد اليت روي قلبها وعكسها : "رمحه اهللا) هـ٥٨١ت(قال أبوموسى املدين 

ن عبدامللك بن يلحق مبا تقدم من نوعه، وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري ع
رواية ابن جريج عن سفيان الثوري عن مالك؛ مث : مث قال. مث ساقها. عبدالعزيز بن جريج

  .)٤(اهـ"ساقها
ومن هذا النوع من التدبيج نوع ينقلب مع  : ")٥(قال صاحب املصباح يف علوم احلديث

بيانه يف أنواع كونه مستوياً يف مجيع األمور املذكورة أن يفرق بينه وبني املقلوب الذي سبق 
رواية مالـك عن سفيان الثـوري : وهذا النوع عجيب وطريف، مثاله. احلديث الضعيف

                                 
  .  ٣٣٣ص) مع التقييد واإليضاح( علوم احلديث )١(
  ).  ٤/١٦٨(، وانظر فتح املغيث ١٢٤ نزهة النظر ص)٢(
  ز  )٤/١٦٨( فتح املغيث )٣(
  .١٩٢ـ ١٩١، ، حتت رقم ١٢١ـ ١٢٠ اللطائف من دقائق املعارف يف علوم احلفاظ األعارف ص)٤(
   . ٥٥٣وانظر الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث  ص. ٢٤٠ ص)٥(

) ترتيـب الـسندي   (وجدت رواية ابن جريج عن الثـوري عن مالـك عند الشـافعي يف مسنده              : تنبيه  
، ووجدت رواية مالك عـن      ٥٥، وقد ذكرها السيوطي يف رسالته الفانيد يف حالوة األسانيد ص          )٢/١١١(

، ، حتت   ١٢١ـ  ١٢٠يف كتابه اللطائف ص   ) هـ٥٨١ت(وسى املدين   الثوري عن ابن جريج، أخرجها أبوم     
  ).٢/٢٤٨(وانظر تدريب الراوي . ١٩٢ـ ١٩١رقم 



  

 

١٩١  

 

عن عبدامللك بن جريج، ورواية عبدامللك بن جريج عن سفيان الثوري عن مالـك بن 
  .اهـ!"أنس

اصطلح بعض أهل احلديث على تسمية احلديث إذا كان  : ـ احلديث املركب٢٠
  )!املركب( مكانه راوياً آخر أن يسميه بـ مشهوراً براوٍ فجعل

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

فهنا معنيان ملصطلح واحد، وقد أشار إىل ذلك ابن اجلزري يف منظومته اهلداية يف علم 
  :الرواية، حيث يقول

  واخلرب املقلوب أن يكون عن
   فاعل هذا يسرقوقيل
   أنه الذي وضعوعندي: قلت

للحافظ البخـاري يف بغداد
  

  

  سـامل يأيت نافع لريغنب
   على ذا أطلقوامركبمث 

  إسناد ذا لغريه كما وقع
  )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 املتونيركبعلى حممد بن محيد وهو 

بدالرمحن عبدالرمحن بن عثمان بن أمية بن ع: 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: "رمحه اهللا) هـ٢٣٤ت(قال ابن املديين ". حديثه
قال ابن شاهني . )٣("مل يتبني يل طرحه: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ". تركوا حديثه"

                                 
  ).٣٤٣ـ١/٣٣٩( اهلداية يف علم الرواية مع شرحها الغاية للسخاوي )١(
  !اباملقصد اخلامس يف هذا الكت:  راجع ترمجة حممد بن محيد يف معجم الرواة املوصوفني بالقلب أو السرقة)٢(
، التهـذيب   )١/٦٣٦(، الكاشف   )٢/٩٧(، املتروكني   )٤/١٦٠٥(، الكامل   )٢/٦١(اروحني  :  ترمجته يف  )٣(

  ).٢/٧٨(، اجلامع ٥٩٠، التقريب ص)٦/٢٢٦(
= 
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وهذا الكالم من ": "طرح الناس حديثه: "رمحه اهللا مفسراً كلمة اإلمام أمحد بن حنبل) هـ٣٨٥ت(
و ال . أمحد بن حـنبل يف أيب حبر شديد وإذا طرح حديث اإلنسان كان اشد من الضعيف واملضطرب

  .)١(" والوضاع للحديث وحنو ذلك، و ال خيرج يف الصحيححديث املُركِّبيطرح إال 
فمن : "حيث قال رمحه اهللا يف كالمه عن املقلوب) هـ٧٤٨ت(وجاء يف كالم الذهيب 

  !فعل ذلك خطأ فقريب
 متناً على إسناد ليس له فهو سارق احلديث، وهو الذي يقال يف وركبومن تعمد ذلك 

  .ومن ذلك أن يسرق حديثاً ما مسعه فيدعي مساعه من رجل. فالن يسرق احلديث: حقه
أتى بإسناد ضعيف ملنت مل يثبت سنده فهو أخف جرماً ممن سرق حديثاً مل وإن سرق ف

يصح متنه وركب له إسناداً صحيحاً؛ فإن هذا نوع من الوضع واالفتراء، فإن كان ذلك يف 
  .)٢(اهـ!"متون احلالل واحلرام؛ فهو أعظم امثاً، وقد تبوأ بيتاً يف جهنم

داية والنهاية عند ذكره أحداث سنة أربعني وجاء يف كالم احلافظ ابن كثري يف كتابه الب
انبانا ابو يعلي ثنا املقري انا ابو نعيم احلافظ أنا ابو امحد : قال ابن عساكر: "من اهلجرة، قال

الغطريفي ثنا ابو احلسني بن ايب مقاتل ثنا حممد بن عبيد بن عتبة حدثنا حممد بن علي الوهيب 
 ثقة عدال مرضيا ثنا سفيان الثوري عن منصور الكويف ثنا امحد بن عمران بن سلمة وكان

كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فسئل عن علي : "عن ابراهيم عن علقمة عن عبداهللا قال
  "فقال قسمت احلكمة عشرة اجزاء اعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا 

وع وسكت احلافظ ابن عساكر على هذا احلديث ومل ينبه على امره وهو منكر بل موض
   اهـ" قبح اهللا واضعه ومن افتراه واختلقهمركّب على سفيان الثوري باسناده

 !وجاء يف كالم غريهم وإمنا ذكرت هذا دون استقراء

__________________  
= 

  . ، وما أثبته يف التهذيب والتقريب"عبدالرمحن بن عثمان بن أيب أمية: "وقع يف اروحني امسه هكذا: تنبيه   
  .١١٠علماء ونقاد احلديث فيه، البن شاهني صذكر من اختلف ال) ١(

  . ، وما أثبته يف التهذيب والتقريب"عبدالرمحن بن عثمان بن أيب أمية: "وقع يف اروحني امسه هكذا: تنبيه   
  .  ٦٠ املوقظة ص)١(
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صورته أن يعمد إىل منت مشهور :  )وصف الراوي بالسرقة(ـ احلديث املسرق و ٢١
  !براوٍ كسامل فيبدله بواحد نظريه يف الطبقة كنافع، يفعل ذلك كذباً

قد يطلق على راويه إنه يسرق : "رمحه اهللا عن هذا) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 
  .)١("احلديث

وركب متناً على إسناد ليس له فهو ... من تعمد : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
فالن يسرق احلديث، ومن ذلك أن يسرق حديثاً : سارق احلديث وهو الذي يقال يف حقه 

  .)٢(اهـ"اعه من رجلما مسعه فيدعي مس
ما كان متنه مشهوراً براوٍ كسامل يبدل بواحد : "يرمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 

يسرق احلديث، ورمبا قيل يف : وقد قيل يف فاعل هذا... من الرواة نظريه يف الطبقة كنافع
  .مسروق: احلديث نفسه

بدل به عند بعض احملدثني ويف اطالق السرقة على ذلك نظر، إال أن يكون الراوي امل: قال
  .)٣(اهـ"منفرداً به فيسرق الفاعل منه

رمحه اهللا، يف إبراهيم بن إسحاق بن ) هـ٣٥٤ت(من ذلك قول ابن حبان : قلت 
كان يقلب األخبار ويسرق احلديث فعمد إىل : "إبراهيم بن عيسى بن حممد بن مسلمة

  .)٤(اهـ"حديث تفرد به رجل واحد مل يره فجاء به عن شيخ آخر
لكن الظاهر أنه يكفى شهرة احلديث عن هذا الراوي و ال يشترط تفرده حىت يوصف من 
أبدل به راوياً غريه متعمداً بأنه سارق، وهذا ما توحي به عبارة ابن حبـان نفسه التالية يف 

يأيت عن الثقات مبا ليس من حديث األثبات ويسرق أحاديث : "أحد الرواة، حيث قال
  .)٥(اهـ"أقوام أثباتالثقات ويلزقها ب

                                 
  .  ٢٣٦ االقتراح ص)١(
  .  ٦٠ املوقظة ص)٢(
  ).  ٢٢٠ـ٢/٢١٩( فتح املغيث )٣(
   ). ١/١١٩( اروحني )٤(
  ).  ١/١٤٤( اروحني )٥(
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وهو حنو حديث : "وكذا اكتفى ابن الصالح بشهرة احلديث فقال عند بيانه للمقلوب
  .)١(اهـ"مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك غريباً مرغوباً فيه

  وهي أنه قد يقع وصف الراوي بسرقة احلديث رد أنه أبدل : )٢(وههنا قضية مهمة
مشهوراً حبديث براوٍ آخر يف طبقته، فهنا الوصف بالسرقة غري ـ غلطاً وومهاً ـ راوياً 

مطابق على االصطالح الذي ذكره ابن دقيق العيد والذهيب والسخاوي؛ ألنه وقع اإلبدال 
نوع إام، يف اجلرح : ومهاً ال عمداً، فينتج بناء على هذه املغايرة يف استعمال املصطلح

، ال بد من السعي لكشفه، قبل احلكم على الراوي بالسرقة يف كالم أئمة اجلرح و التعديل
بأنه كان يتعمد سرقة احلديث، وهي تساوي متروك احلديث، وقريبة إن مل تكن يف درجة 
الوصف بوضع احلديث، كما تراه حتت مصطلح احلديث املوضوع من كالم السبط ابن 

  !  رمحه اهللا) هـ٨٤١ت(العجمي 
  : وقد رأيت يف الرواة 

و مسلم ) هـ٢٥٦ت(بن الصباح الصنعاين، من رجال البخاري ـ عبدامللك ١
روى عن مالك : "رمحه اهللا)  هـ٤٤٦(رمحهما اهللا، قال اخلليلي ) هـ٢٦١ت(
رمحه اهللا يف ) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر . )٣(اهـ"ويتهم بسرقة األحاديث) هـ١٧٩ت(

ه يف البخاري هذا جرح مبهم، ومل أر ل: "ترمجة عبدامللك هذا، متعقباً كلمة اخلليلي
كذا قال؛ ومل ار يف الرواة عن : "وقال أيضاً. )٤(اهـ"سوى حديث واحد) هـ٢٥٦ت(

أحداً يقال له ) هـ٣٨٥ت(و ال الدارقطين ) هـ٤٦٣ت(للخطيب ) هـ١٧٩ت(مالك 
املهم أنه وصف : قلت. )٥(اهـ"عبدامللك بن الصباح فإن كان حمفوظاً فهو غري املسمعي

  "!جرح مبهم: "اجلرح بسرقة احلديث بكونه

                                 
  .  ٩١ علوم احلديث البن الصالح ص)١(
  .٤١٨ قواعد يف علوم احلديث ص)٢(
  ).  ١/٢٨٠( اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث )٣(
  .  ٤٢١ هدي الساري ص)٤(
  ).٦/٣٩٩(  ذيب لتهذيب )٥(
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حيمل ) هـ٢٦٤ت(كان أبوزرعة الرازي .ت.د.م.ـ قطن بن نسري أبوعباد الغربي٢
  .عليه

: اهـ قال يف التقريب"يسرق احلديث ويوصله: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
فهذا لعله كان خيطيء و ال يتعمد فظُن أنه يتعمد فوصف : قلت . )١("صدوق خيطيء"

  !بالتعمد وعدمه) السرقة(و ) القلب(انوا يفرقون بني مصطلح بالسرقة، أو أم ما ك
  هذه التسمية ألحد أنواع علوم احلديث جاءت عند احلافظ :ـ املشتبه املقلوب ٢٢

وتابعه على هذه التسمية ، )٢("املشتبه املقلوب: "رمحه اهللا يف ألفيته) هـ٨٠٤ت(العراقي 
  .)٣(يف ألفيته) هـ٩١١ت(احلافظ السيوطي 

من وافق امسه اسم والد اآلخر واسم والد : "رمحه اهللا) هـ٨٣٣ت(اه ابن اجلزري ومس
  .)٤("اآلخر امسه

احلافظ ابن الصالح رمحه اهللا هذا النوع احلديثي يف كتابه وهو النوع السادس  وقد ذكر
بن معرفة الرواة املتشاني يف االسم والنسب املتمايزين بالتقدمي والتأخري يف اال: واخلمسون 

  : واألب، فقال عن هذا النوع
  ):األسود بن يزيد(، و)يزيد بن األسود: (مثاله"

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

فسقوا للوقت، حىت كادوا ال يبلغون ". ليوم خبرينا وأفضلنااللهم إنا نستشفع إليك ا: "فقال
  .منازهلم

  .، التابعي الفاضل)األسود بن يزيد النخعي: (والثاين

                                 
، التهـذيب   )٢/١٣٨(اشـف   ، الك ٣٢٧، الديوان ص  )٣/١٨(، املتروكني   )٦/٢٠٧٥(الكامل  :  ترمجته يف    )١(

  ).٢/٣٩٦(، اجلامع ٨٠٢، التقريب ص)٨/٣٨٢(
  ).  ٣/٢٢٣( ألفية العراقي مع شرحها التبصرة والتذكرة )٢(
  .  ٢٧٩ ألفية السيوطي يف علم احلديث ص)٣(
  ).  ٢/٥٠٥( اهلداية يف علم الرواية البن اجلزري مع شرحها الغاية للسخاوي ) ٤(
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  ).مسلم بن الوليد(، و)الوليد بن مسلم(ومن ذلك 
. ، الراوي عن جندب بن عبد اهللا البجلي)الوليد بن مسلم البصري التابعي: (فمن األول

) أمحد بن حنبل(، روى عنه )األوزاعي(لدمشقي املشهور، صاحب والوليد بن مسلم ا
  .والناس

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

  .وأُخذ عليه ذلك) مسلم
كتاب رافع االرتياب يف املقلوب  (يف هذا النوع كتاباً مساه) ب احلافظاخلطي(وصنف 

وهذا االسم رمبا أوهم اختصاصه مبا وقع فيه مثل الغلط املذكور يف ) من األمساء واألنساب
هذا املثال الثاين، وليس ذلك شرطاً فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترمجناه به إذا أوىل، واهللا 

  .)١(اهـ" أعلم
فهذا النوع ال خيتص باملقلوب ومهاً أو عمداً، إمنا هو أعم من ذلك إذ يشمل أمساء : قلت 

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

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

  )٣(أمن توهم القلب: ومعرفة هذا النوع احلديث من فوائدها 
رمحه اهللا تلميذ ابن حجر، أثناء كالمه عن املقلوب ) هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 

) كعبمرة بن (مساء والتأخري كـ ومن هذا القسم ما يقع الغلظ فيه بالتقدمي يف األ: "السندي
، وحنو ذلك مما أوجبه كون اسم )الوليد بن مسلم(فيجعله ) مسلم بن الوليد(و ) كعب بن مرة(فيجعله 

                                 
  .  ٦٢٧الصطالح ص علوم احلديث مع حماسن ا)١(
  ).  ٢/٥٠٥( الغاية شرح اهلداية )٢(
  ).٣/٢٢٣(  فتح الباقي )٣(
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  .)١(اهـ"وقد صنف كل من اخلطيب وشيخنا يف هذا القسم خاصة. أحدمها اسم أيب اآلخر
خر فمرة رواه على الصواب ومرة انقلب إذا روى الراوي احلديث وانقلب عليه إسناد منت بآ :  املضطرب٢٣

وكذا إذا ذكر اسم الراوي مرة على وجه مث ذكرة مرة أخرى على وجه آخر فقدم . عليه، فهو قد اضطرب يف روايته
). هـ١٩٥ت(يوسف بن أسباط بن واصل الشيباين : ويف الرواة ! وأخر فهذا اضطراب يف اسم الراوي وهو قلب

دفن يوسف بن أسباط كتبه فكان بعد تنقلب عليه فال جييء به : "قال صدقة. ه اهللارمح) هـ٢٣٣ت(وثقه ابن معني 
كان قد دفن كتبه : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري ".  يف حديثه روى عنه أبو األحوصفاضطربكما ينبغي 

رافع بن : "لرواة فقالصحايب، قلبه بعض ا. بشر بن رافع السلمي: ويف الرواة . )٢("فكان ال جييء حبديثه كما ينبغي
يعين ـ واهللا اعلم ـ . )٣(اهـ"يضطرب فيه: "عن قلب امسه باالضطراب، فقال) هـ٤٦٣ت(، عرب ابن عبدالرب "بشر

  .)٤(!رافع بن بشر؛ وهذا قلب: بشر بن رافع، ومرة يقولون: أنه يضطربون يف امسه فمرة يقولون: 
 الظاهر بني وصف السند باإلعضال أو االنقطاع، ووصفه ال عالقة يف: ـ احلديث املعضل واملنقطع واملرسل٢٤
رمحه ) هـ٣٥٤ت(رمحه اهللا يقول معلقاً على قول ابن حبان ) هـ٨٤١ت(لكن وجدت السبط بن العجمي ! بالقلب

تقدم أنه نوع من الوضع إن تعمده، و إال فمعضل ال حيتج به، " يقلب األسانيد: "فقوله: "قائالً" يقلب األسانيد: "اهللا
  .)٥(اهـ"وكذا رفع املوقوفات، واهللا اعلم

  ، فما معىن هذا؟.."وإال فمعضل: "... وحمل الشاهد قوله: قلت 
قد وقع يف كالم بعض علماء احلديث استعمال : "رمحه اهللا يقول) هـ١٣٣٨ت(وجدت الشيخ طـاهر اجلزائري 

  من جهة املعىن، املعضل فيما مل يسقط فيه شيء من اإلسناد اصالً، وذلك فيما فيه إشكال 
  ما رواه الدواليب يف الكىن من طريق خليد بن : مثال ذلك

  
من كانت وصيته على كتاب اهللا كانت كفارة : "دعلَج، عن معاوية بن قُرة عن أبيه مرفوعاً

  .هذا معضل يكاد يكون باطالً: وقال" ملا ترك من زكاته
مر إذا اشتد واستغلق، وأمر معضل ال أعضل األ: والظاهر أنه هنا بكسر الضاد، من قوهلم

                                 
  ). ٤/٢٩٠(وانظر ). ١/٣٢٦( فتح املغيث )١(
، )٤/٤٦٢(، امليزان   )٧/٢٦١٤(، الكامل   )٩/٢١٨(، اجلرح والتعديل    )٨/٣٨٥(التاريخ الكبري   :  ترمجته يف  )٢(

  ). ٩/٤٠٧(، التهذيب )٦/٣١٧(اللسان 
  ).١/٥٠٠(عاب  االستي)٣(
  ).  ١/٥٢٩( انظر اإلصابة )٤(
  .  ٢٧٣ الكشف احلثيث ص)٥(



  

 

١٩٨  

 

  .)١(اهـ"يهتدى لوجهه
أن احلديث : من شدة استغالقه، ووجهه" املُعضل"واحلال هنا كذلك، فوصفه بـ : قلت 

إذا مل يظهر لك تعمد الراوي قلبه، ولكن سنده خمتلق أو مركب عليه أو متنه خمتلق أو 
طبقته، أو براوٍ مل تتبني من هو وحيتمل أنه مركب عليه، أو راوٍ يف السند أبدل بآخر يف 

خمتلق، فإن هذا يشري إىل وقوع الوضع، والراوي مل يوصف بالوضع، وكل ما عندك عن 
  !الراوي أنه مل يتعمد الوضع، فهذا احلال مستغلق معضل، واهللا اعلم

أنه ميكن ـ والعلم عند اهللا ـ أن يتداخل املقلوب وأنواع : وخطر يف ذهين اآلن 
النقطاع يف السند ومنها املعضل؛ وذلك إذا أبدل الراوي يف السند راوياً بآخر يف طبقته فقد ا

يكون هذا الراوي مل يسمع 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، 

  !ذا تداخل بني املقلوب واملنقطع واملعضلفه
ومن التداخل بني املقلوب واملرسل أن ينقلب اسم الراوي كما يف مشتبه املقلوب، 

  !ويكون االسم املقلوب لصحايب فيظن املرسل مقلوباً، والعكس صحيح
  .االتصال: وانظر من األنواع واالصطالحات اليت تتداخل مع املقلوب 

رمحه اهللا، حيث قال عن ) هـ٨٠٥ت(يف كالم السراج البلْقيين جاء  : ـ املعكوس٢٥
ميكن أن يسمى ذلك باملعكوس، فينبغي أن يفرد بنوع خاص ولكن : "صورة القلب يف املنت

  .)٢(اهـ"مل أر من تعرض له
، يسميه بـ )املنقلب(فهو يسمي ما اصطلح ابن اجلزري رمحه اهللا على تسميته بـ 

  !ن اجلزري ما يشعر بأنه يرى أيضاً أن املنقلب قد انعكس، ويف كالم اب )املعكوس(
  ).املنقلب(انظر مصطلح 

كل مقلوب ال خيرج عن : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر  : ـ املعلول٢٦

                                 
  ).  ١/٤٠٨( توجيه النظر )١(
  .  ٢٨٦ حماسن االصطالح ص)٢(



  

 

١٩٩  

 

كونه معلالً أو شاذاً، ألنه إمنا يظهر أمره جبمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من 
  .)١(اهـ"ص من املعلل والشاذ، واهللا اعلميوافق ممن خيالف فصار املقلوب أخ

فالقلب من علل احلديث ألنه إمنا يكشف عنه جبمع طرق احلديث والنظر فيها : قلت 
واعتبار رواية الراوي برواية غريه من الثقات ويتحدد عن طريق ذلك نوع املخالفة اليت وقع 

 حمل التداخل بني املعلول فيها، فإن وقعت باإلبدال يف املنت أو السند فهو املقلوب، وهذا
  .واملقلوب

  !وسبق مزيد من البيان عن ذلك يف مرتبة احلديث املقلوب فارجع إليه
إذا خالف الراوي : )النكارة) (يف حديثه مناكري(، )منكر احلديث(ـ املنكر ٢٧

  ).املنكر(الضعيف رواية املقبولني فإن خمالفته هذه تكون من نوع 
 واحلفظ وقلب يف روايته متناً أو سنداً فإن قلبه هذا والراوي إذا كان ضعيف الضبط

يف حديثه مناكري، أو تنكر : ويقال عنه! خمالفة لرواية املقبولني فحديثه املقلوب هذا منكر
  !وتعرف، فريد املنكر من حديثه و ال يرد كل حديث الشيخ

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

قد كتبنا عن هذا الشيخ مبصر مث تركت حديثه : "األرغيناين عن أيب حيي الوقار املصري فقال
  .)٢("لغلبة املناكري عليه

 يف(أو ) منكر احلديث(وهذا حمل تداخل املقلوب باحلديث املنكر، وبوصف الراوي بأنه 
  ).فيه نكارة(أو ) تنكر وتعرف(أو ) حديثه 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

                                 
  ).  ٢/٨٧٤( النكت البن حجـر )١(
  .  ١٤٣ الكفاية ص)٢(



  

 

٢٠٠  

 

ي املستور أو املوصوف بسؤ احلفظ أو املضعف يف بعض مشاخيه وقد يوصف تفرد الراو
  .)١(دون بعض بشيء ال متابع له و ال شاهد؛ يوصف بأنه منكر ولو بدون وجود خمالفة

  !بل قد يوصف تفرد الصدوق والثقة بذلك
الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 
اللهم إال . وأدل على اعتنائه بعلم األثر، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوهاوأكمل لرتبته، 

أن يتبني غلطه وومهه يف الشيء؛ فيعرف ذلك؛ فانظر إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
. هذا احلديث ال يتابع عليه: وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة، فيقال

وما الغرض هذا؛ فإن هذا .  كل واحد عنده ماليس عند اآلخر من العلموكذلك التابعون،
  .مقرر على ما ينبغي يف علم احلديث

  .)٢(وأن تفرد الثقة املتقن يعد صحيحاً غريباً
  .)٣(وأن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً

                                 
  ).  ٢/٦٧٥( النكت البن حجـر )١(
لثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعني؛ فحديثـه         فهؤالء احلفاظ ا  : "٧٧كذا أطلق هنا، وقال يف املوقظة ص      )١(

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

اليقظ الثقة املتوسط املعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه ثقـة، وهـم              :   وقال  .وقد يوجد . به ما علمته  
وقد يتوقف كـثري مـن   . مجهور رجال الصحيحني، فتابعيهم، إذا انفرد باملنت خرج حديثه ذلك يف الصحاح         

وقد يوجـد بعـض ذلـك يف الـصحاح دون     . النقاد يف إطالق الغرابة مع الصحة يف حديث أتباع الثقات         
  اهـ"بعض

وقـد يعـد مفـرد    . املنكر وهو ما انفرد الراوي الضعيف به: "٤٢ كذا أطلق رمحه اهللا، وقال يف املوقظة ص   )٣(
  ".الصدوق منكراً

وقد يسمي مجاعة من احلفاظ احلديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بـن           : "٧٨-٧٧وقال يف املوقظة ص     
أطلقوا النكارة على ما انفرد به، مثل عثمان بـن أيب           فإن كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة        . غياث منكراً 

فإن روى أحاديث من األفراد املنكرة، غمزوه ولينوا حديثه،         . هذا منكر : شيبة، وأيب سلمة التبوذكي، وقالوا    
. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خري له وأرجح لعدالتـه               . وتوقفوا يف توثيقه  

أنه  ال يغلط و الخيطيء، فمن الذي يسلم من ذلك غري املعصوم الذي ال يقـر علـى                   : الثقةوليس من حد    
= 



  

 

٢٠١  

 

روك وأن إكثار الراوي من األحاديث اليت ال يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصريه مت
  .)١(اهـ"احلديث

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

وهذه طريقة أئمة احلديث املتقدمني كاإلمام أمحد وحيي القطان، وحيي بن معني، وعلي 
  .)٢(اهـ"بن املديين وغريهم

وعبارات اجلرح والتعديل تارة تكون حكماً عاماً على حال الراوي، وتارة تكون حكماً 
خاصاً يف بيان حال رواية بعينها أو طريقاً بعينه، ويعرف هذا عن طريق النظر يف خمرج 

مه مع كالم وصيغة السؤال الذي أجاب فيه اإلمام بعبارته جرحاً أو تعديالً، وباعتبار كال
  :، فإن هلا معنيني)٣()منكر احلديث: (األئمة اآلخرين، ومن ذلك قوهلم يف الراوي

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

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

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

__________________  
= 

  ".خطأ؟
وكالمه يدل على أن األمر يف ذلك ليس قاعدة مطردة، إمنا مرجعه إىل القرائن يف كل رواية حبـسبها،                   : قلت  

األمر يتوقف على القرائن يف     فليس كل ما ينفرد به الثقة صحيحاً، وليس كل ما ينفرد به الصدوق منكراً، بل                
 على أن  التفرد والغرابـة ال جتـامع          - إن شاء اهللا تعاىل      -كما أن كالمه واضح الداللة      . كل رواية حبسبها  

  .الضعف دائماً، تأمل
  ).١٤١ـ٣/١٤٠( ميزان االعتدال )١(
  .  ٢٨ص" الثالثسري احلاث إىل علم الطالق : " نقله عنه مجال الدين يوسف بن عبداهلادي يف كتابه)٢(
  .  ٢١٢ـ١٩٩، الرفع والتكميل ص٧٨ـ٧٧ انظر للتوسع املوقظة ص)٣(



  

 

٢٠٢  

 

 .)١(اهـ"وى املناكري يضعفما كل من ر": "ميزان االعتدال"

رمحه اهللا عن ) هـ١٣٠٤ت(رمحه اهللا وتبعه اللكنوي ) هـ٩٠٢ت(ونقل السخاوي 
 وإن مل أجدها يف حملها الذي -رمحه اهللا عبارة أخرى تناسب املقام ) هـ٧٤٨ت(الذهيب 

منكر احلديث ال يعنون به أن كل ما رواه : قوهلم: " نقل أن الذهبـي قال-أشري إليه 
  .)٢(اهـ"، بل إذا روى الرجل مجلة وبعض ذلك مناكري فهو منكر احلديثمنكر

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

وقال . روى أحاديث مناكري: ل أمحدقا: "ويف الرواة مصعب بن شيبة نقل يف ترمجته
  .)٤(اهـ"يف حديثه شيء: "منكر احلديث، وقال النسـائي يف موضع آخر: النسـائي

) هـ٨٣٣ت(جاء هذا النوع احلديثي يف اصطالح خاص بابن اجلزري  : ـ املنقلب٢٨
رمحه اهللا، حيث اصطلح أنه إذا كان احلديث على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي 

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

  : قال ابن اجلزري يرمحه اهللا
  واخلرب املقلوب أن يكون عن
  وقيل فاعل هذا يسرق

  وعندي أنه الذي وضع: قلت
  للحافظ البخـاري يف بغداد

  جيبمنقلب وأصله كما 
  كمثل للفارس سهمني للفرس

  سـامل يأيت نافع لريغنب
  مث مركب على ذا أطلقوا
  إسناد ذا لغريه كما وقع
  واملز أيضاً بابن عبداهلادي

  سبق لفظ الراو فيه ينقلبي
  انعكسللنار ينشيء اهللا خلقاً 

                                 
  ).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(



  

 

٢٠٣  

 

إن ابن مكتوم ليل يسمع
  

  

  )١(وقبل مجعة يصلِّي أربع
  

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

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

من صور املقلوب ما : )وصف الراوي بوضع احلديث(حلديث املوضوع و ـ ا٢٩
  !يتداخل فيه مع احلديث املوضوع، بل ويوصف فاعله بالوضع

الذي ظهر يل أن إبدال رجل برجل : "رمحه اهللا) هـ٨٤١ت(قال السبط ابن العجمي 
  .)٤(اهـ"عمداً وضع واهللا اعلم

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

  .)٦(اهـ"وإن كان خطئاً منه فليس بوضع. إن قلب اإلسناد وضع: "وقال  أيضاً رمحه اهللا
ومعىن هذا أن السبط ابن العجمي يرمحه اهللا يرى أن القلب إذا وقع عمداً بأي : قلت 
لكن يالحظ أنه مل يذكر من صور قلب ! ن صوره ما دام يف اإلسناد فهو وضعصورة م

اإلسناد إال صورتني وهو 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 

__________________  
= 

  ).٣٤٣ـ١/٣٣٩(ة مع شرحها الغاية للسخاوي  اهلداية يف علم الرواي)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(



  

 

٢٠٤  

 

 األوليني، وذلك لتداخل الصورة الثالثة من صور قلب اإلسناد يف فهم كالمه على الصورتني
بنوع آخر من أنواع علوم احلديث وهو ) وهي إبدال اسم الراوي بالتقدمي والتأخري وحنوه(
  .، وسيأيت بيانه قريباً إن شاء اهللا تعاىل)تدليس الشيوخ(

اد يف هاتني هل يرى السبط ابن العجمي يرمحه اهللا أن القلب يف اإلسن: والسؤال 
  الصورتني يف درجة الوضع  فهو من احلديث املوضوع؟

اجلواب جاء يف كالم له حيث قال عليه من اهللا الرمحة والرضوان ملّا ذكر أصناف 
وضرب يقلبون سند احلديث ليستغرب، فيرغَب يف مساعه منهم، وهذا الضرب : "الوضاعني

وإن )  احلثيث عمن رمي بوضع احلديثيف كتابه الكشف: يعين(مل اذكر منهم إال القليل 
كان وضع السند كوضع املنت، إال أنه أخف منه، فإين ال أذكر منهم غالباً أحداً إال أن 

  .)١(اهـ"يصرح فيه بالوضع، والقالبون مجاعة
اعلم أن القلب عامداً وضع، كما تقدم أنه ضرب من الوضع، غري أنه : "وقال رمحه اهللا

  .)٢(اهـ"الً مل يكن حجة، واهللا اعلمأخف، وإن عمل هذا تغفي
الصنف : "رمحه اهللا أصناف الوضاعني قال) هـ٨٥٢ت(وملّا ذكراحلافظ ابن حجر 

من محله الشره وحمبة الظهور على الوضع من رق دينه من احملدثني فيجعل بعضهم : الثالث
ل يف للحديث الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً كمن يدعي مساع من مل يسمع وهذا داخ

  .)٣(اهـ"قسم املقلوب
بني القلب والوضع عموم وخصوص من جهة، فبعض املقلوب موضوع، وبعض : قلت 

  .)٤(املوضوع مقلوب
  !فكل تعمد قلب يف اإلسناد على الصورتني السابقتني هو وضع، وليس كل وضع قلب
ليس أما إن وقع القلب بإبدال اسم الراو بالتقدمي والتأخري وحنوه فهو من نوع التد

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



  

 

٢٠٥  

 

  !وسيأيت
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
وقد رأيت يف الرواة من يصفه بعض األئمة بالوضع، والواقع أنه يف حمل الصدق، وجاء يف 

يدل على قبوله يف اجلملة، مما يدل على أن ما وقع منه من قلب إمنا وقع منه ومهاً وصفه ما 
  !ال عمداً، فظُن ـ واهللا أعلم ـ أنه يتعمد فوصف بالوضع

  :من هؤالء
. ق.ت. م. بخ.  ـ اجلراح بن مليح بن عـدي الرؤاسي، الكويف، كنيته أبو وكيع١

: رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ابن حبان قال ". صدوق: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
أنه كان وضاعاً ) هـ٢٣٣ت(وزعم حيي بن معني . كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل"

ومل . حديثه ال بأس به، وهو صدوق: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي ". للحديث
ع أجد يف حديثه منكراً، فاذكره وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدث عنه غري وكي

عن اجلراح أيب ) هـ٣٨٥الدارقطين ت (قال الربقاين سألت أبا احلسن ". الثقات من الناس
: قال يف الكاشف". ال: يعترب به؟ قال: قلت. ليس بشيء هو كثري الوهم: وكيع؟ فقال

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

روى أبوعبيد ". كان ثقة: "قال أمحد بن احلسني الصويف الصغري.  رمحه اهللا، ووثقه غريه
احلسن بن مدرك كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف : اآلجري عن أيب داود أنه قال

ع بعض وفهد بن عوف هذا كذاب، متروك فهذا احلسن قد وض". قيقلبها على حيي بن محاد
. كذا يف الكشف احلثيث. السند، وقد صرحوا بأن وضع اإلسناد وضع، وكذا وضع بعضه

إن كان مستند أيب داود يف تكذيبه هذا الفعل فهو ال يوجب كذباً؛ : "قال يف هدي الساري

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

  ). ١/١٢٤(، اجلامع ١٩٦ص
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ألن حيي بن محاد وفهد بن عوف مجيعاً من أصحاب أيب عوانة فإذا سأل الطالب شيخه عن 
ف إن كان من مجلة مسموعه فحدثه به أو ال فكيف يكون بذلك حديث رفيقه ليعر

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

 يقلب ال بقصد التلقني و ال لضعف ضبطه، فهو كان: قلت". بن محاد ويف غريه من شيوخه
فظُن ذلك . )١( إمنا كان يقلب بغرض السؤال هل مسع حيي بن محاد هذا عن الشيخ أم ال؟

  !وضعاً منه
وثقه ابن معني . ق.س.ت.م. ـ سويد بن عمـرو الكليب أبو الوليد الكويف٣

 احلديث، كويف ثقة ثبت يف: "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال العجلي. وغريه) هـ٢٣٣ت(
كان ممن يقلب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان ". وكان رجالً صاحلاً متعبداً

قال ". األسانيد ويضع على األسانيد الصحاح املتون الواهية، ال جيوز االحتجاج به حبال
كان : فأسرف واجترأ فقال) هـ٣٥٤ت(أما ابن حبان : "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(الذهيب 

كالم ابن حبان : قلت". ع على األسانيد الصحاح املتون الواهيةيقلب األسانيد ويض
قال يف . رمحه اهللا صريح يف نسبة الوضع إليه، وحال الرجل ليس كذلك) هـ٣٥٤ت(

القول فيه، ) هـ٣٥٤ت(أفحش ابن حبان ... ثقة : "قال يف التقريب". وثقوه: "الكاشف
  .)٢("ومل يأت بدليل

                                 
، الكشف )١/٣٣٠(، الكاشف )١/٥٢٣(، ميزان االعتدال )١/٢٧٩) (املخطوط(ذيب الكمال :  ترمجته يف )١(

  .٢٤٣، التقريب ص)٢/٣٢٣(  ذيب التهذيب ،٣٩٧، هدي الساري ص٩٥احلثيث ص
  .كالم أيب داود مل أجده يف املطبوع من سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود : تنبيه  
يف النص املنقول عن أيب داود، فجاءت كما أثبتها يف ميزان االعتدال، والكشف             " فيقلبها"وقد اختلفت كلمة      

، ويف طبعة بشار    "فيعلقها): "املخطوط( يف ذيب الكمال     احلثيث، وهدي الساري، وهو الصواب ، ووقعت      
  ".فيلقيها: "، ويف ذيب التهذيب"فيلقنها: "عواد

  .تفسري ابن حجـر املذكور عنه من كتابه هدي الساري، وباهللا التوفيق" فيقلبها: "ويدل على أن صواا  
، )١/٤٧٣(، الكاشـف    )٢/٢٥٣(ان  ، امليـز  )١/٣٥١(، اروحني   )١/٤٤٣(ثقات العجـلي   :  ترمجته يف  )٢(

  ).١/٣٦١(، اجلامع )٤/٢٧٧(، التهذيب ٤٢٤، التقريب ص١٣١الكشف احلثيث ص
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  املقصد الثالث
  النسخ املقلوبة

  
صل أفيكون للراوي عادة . أصل مساع الراوي هو ما ينسخه ويثبته لديه عن شيوخه

  .لسماعه عن كل شيخ من شيوخه
  .فإذا أفرد الراوي بعض حديثه عن شيخه أو شيوخه فهي نسخة أو صحيفة

وقد رأيت مجلة من الرواة الذين وصفوا بقلب احلديث أو سرقته ذكر أن هلم نسخاً، 
  .و مسروقة أو مركبة مجعتهم يف هذا احملل، واهللا املستعانوصفت بأا مقلوبة أ

  :)١(وإليك ذكرهم
  . ـ إبراهيم بن يزيد اخلوزي، عن أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر١

روى عن عمـرو بن دينار وأيب الزبري وحممد : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
 حىت يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا، وكان كثرية، وأوهاماّ غليظة،مناكري بن عباد بن جعفر 

وروي عن أيوب السختياين عن نافع عن : مث قال. أمحد بن حنبـل رمحه اهللا سيء الرأي فيه
إن األعراب يأتونا بلحمان ال ندري أذكر اسم اهللا عليها : يارسول اهللا : قيل : ابن عمر قال

!  معه اسم اهللا، فكلوا واذكروا اسم اهللاإن املسلم: أم ال؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
تابعوا : وروى عن أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .بني احلج والعمرة فإما ينفيان الذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد
 ثنا مؤمل أخربنا ذين احلديثني أيضاً علي بن جعفر بن مسافر ثنا أيب: قال ابن حبـان

بن إمساعيل ثنا إبراهيم بن يزيد عن أيوب السختياين يف نسخة كتبناها عنه أكثرها 
  .)٢("مقلوبة

                                 
 واقتصرت هنا على حمل الشاهد من ترمجتهم، وإذا أردت شيئاً من التفصيل يف بيان حاهلم فارجع إىل معجـم          )١(

  !  الرواة املوصوفني بالقلب أو سرقة حلديث
  ).١/١٠٠،١٠٢(اروحني ) ٢(



  

 

٢٠٨  

 

  .ـ أمحد بن علي بن صدقة الرقي عن أبيه عن علي بن موسى٢
حدث  أمحد بن علي بن صدقة الرقي عن أبيه عن علي بن موسى بنسخة موضوعة، 

  .)١(وفيها أحاديث سرقها قاله ابن طاهر
  .  ـ إمساعيل بن عباد أبوحممد املزين من أهل البصرة٣

يروي عن سعيد بن أيب عروبة ما اليتابع عليه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".من الروايات، ويقلب األخبار اليت رواها األثبات ال جيوز االحتجاج به احلال

 ذه األحاديث كلها ثنا أخربنا احلسن بن سفيان: "وساق يف ترمجته أحاديث مث قال
ثنا إمساعيل بن عباد ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن : زكريا بن حيي الرقاشي املقري، قال

  .)٢("مــالك يف نسخة كتبناها عنه ال ختلو من املقلوب أو املوضوع
  .من أهل البيت جربين من كور فلسطني.  ـ إمساعيل بن حممد بن يوسف أبوهارون٤

ممن يقلب األسانيد ويسرق احلديث ال جيوز : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
حدثنا ذه األحاديث كلها احلسني بن إسحاق : "وذكر أحاديث مث قال". االحتجاج به

يف نسخة .. األصبهاين بالكرج ثنا أبوهارون إمساعيل بن حممد بن يوسف ببيت جربين
  .)٣("لذكراكتبناها عنه أكثر من هذا، أكره التطويل ولوال ذلك 

  . ـ جعفر بن عبدالواحد اهلامشي، من ولد العباس بن عبداملطلب٥
يروي . كان ممن يسرق احلديث ويقلب األخبار: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

املنت الصحيح الذي هو مشهور بطريق واحد جييء به من طريق آخر حىت ال يشك من 
وحدثين حممد بن أيب اخلصيب باملصيصة بنسخة  ":مث قال". احلديث صناعته أنه كان يعملها

  .)٤("عنه شبيهاً مبائيت حديث كلها مقلوبة
  . ـ احلسن بن أيب جعفر اجلُفري البصري، واسم أبيه عجالن، كنيته أبوسعيد٦

                                 
  ). ١/٨١( املتروكني )١(
  ). ١/١٢٣( اروحني )٢(
  ). ١/١٣٠(اروحني ) ٣(
  ). ١/٢١٥( اروحني )٤(
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احلسن بن أيب جعفر له أحاديث صاحلة وهو : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
ه عنه نسخة يرويها املنذر بن الوليد اجلارودي عن ل. يروي الغرائب عن حممد بن جحادة

أبيه عنه، ويروي ذه النسخة عن احلسن بن أيب جعفر أبوجابر حممد بن عبدامللك املكي، 
وله عن غري ابن جحادة عن ليث عن أيوب، وعلي بن زيد، وأبوالزبري، وغريهم، على ما 

لكذب، وهو صدوق، كما ذكرت؛ أحاديث مستقيمة صاحلة، وهو عندي ممن ال يتعمد ا
ولعل هذه األحاديث اليت أنكرت عليه تومهاً أو شبه عليه ) الفالس(قاله عمـرو بن علي 

  .)١("فغلط
  .ـ  خليل بن مرة الضبعي البصري٧

هو الذي يروي عن حيي بن أيب كثري عن أيب : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
أفطر عندكم : "سلم أفطر عند قوم، فقالسلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و

يف نسخة طويلة مقلوبة، : مث قال". ... الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، وزارتكم املالئكة
  .)٢("طلحة بن زيد الرقي: روى عنه انسان ليس بثقة يقال له

وقد وعبارته بقوا فيها أن النسخة املقلوبة قد يكون هو قالبها، ! كذا قال ابن حبان: قلت
وجدم نصوا على أن طلحة بن زيد الرقي كان يقلب أحاديث الثقات، وهو الذي يروي هذه 
النسخة عن خليل بن مرة؛ فإلصاق القلب بـ طلحة أوىل فالنسخة نسخته وليست خلليل؛ فإن 

  !صح هذا فخليل ليس من شرط هذا املعجم، ـ واهللا اعلم ـ وأبقيته للتنبيه عليه
  .مالـك الدارمي، أبو عبس البصريـ خالد بن غسان بن ٨

: كتبت عنه بالبصرة، وكان أهل البصرة يقولون: "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 
على أم ال ينكرون أليب عبس لقاء . إنه يسرق حديث أيب خليفة، فيحدث به، عن شيوخه

 ال بأس هؤالء املشـايخ الذين حيدث عنهم، وحدث عن أبيه حبديثني باطلني وأبوه معروف
  .وهذان احلديثان ذين اإلسنادين باطالن: "مث ساق احلديثني من طريقه، وقال". به

ثنا معدان بن : وحدث بنسخة عجالن، عن شيخ له عن ابن عجالن بعلو فكان يقول
                                 

  ). ٢/٧١٧( الكامل )١(
  ). ١/٢٨٦( اروحني )٢(
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عيسى الضيب ثنا ابن عجالن وثناه بالنسخة وهذه األحاديث اليت حدث ا عن معدان بن 
 إمنا يعرف بصفوان بن عيسى الضيب فلعله اشتبه عليه صفوان عيسى الضيب عن ابن عجالن

  .)١("بن معدان، أو تعمد فأتى باسم غري اسم صفوان ليشتبه على الناس
  .ـ  سعـد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي، املدين أبوسهل عن أخيه وأبيه عن جده٩

حيدث عن أخيه هو يف نفسه مستقيم، وبليته أنه : "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
  ".عبداهللا، وعبداهللا ضعيف، وال حيدث عن غريه

يروي عن أخيه وأبيه عن جده بصحيفة ال تشبه : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
حديث أيب هريرة يتخايل إىل املستمع هلا أا موضوعة أو مقلوبة أو موهومة ال حيل 

  .)٢("االحتجاج خبربه
  . الزنربي، املدين عن مـالك عن أيب الزناد سعيد بن داود بن أيب زنربـ ١٠

أصله من املدينة سكن بغداد وكان أبوه وصي : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
مالك، يروي عن مالــك أشياء مقلوبة، قلب عليه صحيفة ورقاء عن أيب الزناد، فحدث 

  ".تبارا عن مـالك عن أيب الزناد، ال حتل كتابة حديثه إال على جهة االع
يروي عن مالـك أحاديث مقلوبة وصحيفة أيب : "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 

. الزناد أيسر من غريها، فإن أحاديث أيب الزناد حمفوظة، وإن مل يكن ملالك يف بعضها أصل
  ".وقد روى خارج النسخة عن مالـك أحاديث موضوعة

 وحدث ا عن مالك، ويف سكن بغداد: "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال اخلطيب البغدادي 
  .)٣("قلبت عليه صحيفة ورقاء عن أيب الزناد فرواها عن مالك: أحاديثه نكرة، ويقال

  .أبواملهدي : ـ  سعيد بن سنان الكندي، من أهل الشام، من محص، كنيته١١
  .يروي عن أيب الزاهرية

                                 
  ).٣/٩١٥(الكامل ) ١(
  ). ١/٢٨٧(، اجلامع )٣/٤٦٩(، التهذيب )١/٣٥٧(اروحني ) ٢(
  ).١/٢٩٥(، اجلامع )٤/٢٤(، التهذيب )٩/٨١(تاريخ بغداد ، )١/٣٢٥(اروحني :  ترمجته يف)٣(

  ".بن أيب زنرب: "... ، ويف املصادر األخرى لترمجته"سعيد بن دود بن زنرب: "وقع امسه يف اروحني : تنبيه  



  

 

٢١١  

 

 يعجبين منكر احلديث ال. روى عنه أهل الشام: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ".سيء الرأي فيه) هـ٢٣٣ت(وكان حيي بن معني ... االحتجاج خبربه إذا انفرد

إقامة : "�روى عن أيب الزاهرية عن أيب شجرة عن ابن عمر قال رسول اهللا : "مث قال
". حد من حدود اهللا عزوجل أحب إىل اهللا عزوجل من أن يرتل غيث أربعني ليلة يف بالد اهللا

أبواملهدي يف نسخة كتبناها عنه ] ثنا[ن ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد ثناه احلسن بن سفيا
  .)١("ذا اإلسناد، أكثرها مقلوبة ال حيل ذكرها يف الكتب إال على سبيل القدح يف ناقليها

  . سعيد بن حممد بن أيب موسى أبوعثمان املدينـ ١٢
  .يروي عن حممد بن املنكدر، وعنه ابن كاسب وإبراهيم بن املنذر

يروي عن حممد بن املنكدر روى عنه أهل : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ثال ابن حبان 
روى عن ابن النكدر نسخة منها أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات، . احلجاز والغرباء

  .)٢("وأشياء مقلوبة ال تشبه حديث األثبات، ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد
  .ـ  الضحاك بن حجوة املنبجي١٣
وأهل بلده ) هـ١٩٨ت(يروي عن ابن عيينة : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(ابن حبان قال 

العجائب، أخربنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بنسخة مقلوبة يطول ذكرها ال جيوز 
  .)٣("االحتجاج به، وال الرواية عنه إال للمعرفة فقط

زيد طلحة بن ي: ويقال. ـ طلحة بن زيد القرشي أبومسكني أو أبو حممد الرقي١٤
  .ق. الشامي

  !انظر ترمجة خليل بن مرة الضبعي، يف هذا املقصد
  .ـ  عبدالعزيز بن عبدالرمحن اجلزري موىل مسلمة بن عبدامللك من أهل بالس١٥

يأيت باملقلوبات عن الثقات فيكثر، وامللزقات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

                                 
  ).  ١/٣٢٢(اروحني ) ١(
  ). ٢/١٥٦(، امليزان )١/٣٢٦( اروحني )٢(
  ). ١/٣٧٩( اروحني )٣(



  

 

٢١٢  

 

مضت السنة بأن يف كل :  قالروى عن خصيف عن عطاء عن جابر أنه. باألثبات فيفحش
كتبناه عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد . أربعني فما فوق ذلك مجعة وأضحى وفطر

البالسي عنه بنسخة شبيهاً مبائة حديث مقلوبة، منها ما ال اصل له، ومنها ما هو ملزق 
  .)١(اهـ"بإنسان مل يرو ذلك البتة، ال حيل االحتجاج به حبال

  .فر بن جنيح املدينـي عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمرـ  عبداهللا بن جع١٦
كان ممن يهم يف األخبار حىت يأيت ا مقلوبة، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

أخربناه احلسن بن سفيان : "وقال بعد ذكره حديثاً". وخيطيء يف اآلثار حىت كأا معمولة
عفر عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر يف قال حدثنا علي بن حجـر قال حدثنا عبداهللا بن ج

  .)٢("نسخة كتبناها عنه ذا اإلسناد أكثرها ال أصول هلا يطول ذكرها
  . عبداهللا بن احلسني بن جابر البغدادي سكن املصيصةـ ١٧

  .يروي عن حممد بن املـبارك  الصوري عن الوليد بن مسلم
يسرقها ال جيوز االحتجاج به يقلب األخبار و: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

وساق ابن حبـان رمحه اهللا له يف ترمجته حديثني من طريق حممد بن مبارك ". إذا انفرد
: وقال. الصوري عن الوليد بن مسلـم عن األوزاعـي  عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه

ما يشبه هذا في: مث قال. أخربناه أمحد بن جماهد باملصيصة قال حدثنا عبداهللا بن احلسني به"
  .)٣("كتبناها عنه يف نسخة أكثرها مقلوبة

  . عبداهللا بن عباد البصريـ ١٨
روى : مث قال. شيخ سكن مصر يقلب األخبار: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  .)٤("عنه روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة
  .ـ  عبداهللا بن هليعة عن عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده١٩

                                 
  ). ٢/١٣٨(  اروحني)١(
  ). ٢/١٥(اروحني ) ٢(
  ). ٢/٤٦( اروحني )٣(
  ). ٢/٤٦( اروحني )٤(



  

 

٢١٣  

 

إذا روى عمـرو بن : "رمحه اهللا يف ترمجة عمرو بن شعيب) هـ٣٥٤ت( ابن حبان قال
شعيب عن طاووس وابن املسيب عن الثقات غري أبيه فهو ثقة، جيوز االحتجاج مبا يروي عن 

وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكري كثرية ال جيوز االحتجاج عندي بشيء رواه . هؤالء
  ...".إلسناد ال خيلو من أن يكون مرسالً أو منقطعاًعن أبيه عن جده؛ ألن هذا ا

  . مث ساق أحاديث من رواية عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أخربنا ذه األحاديث كلها أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا كامل بن طلحة : مث قال

ة اجلحدري، قال حدثنا ابن هليعة قال حدثنا عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف نسخ
. كتبناها عنه طويلة ال ينكر من هذا الشأن صناعته أن هذه األحاديث موضوعة أو مقلوبة

  .)١(اهـ"وابن هليعة قد تربأنا من عهدته يف موضعه من هذا الكتاب
هذه النسخة البالء فيها من عبداهللا بن هليعة فإا نسخته، ال نسخة عمرو بن : قلت 

محل عن ابن هليعة قليالً والكثرياً، كتب إيلّ ابن ال أ: قال عبدالرمحن بن مهدي! "شعيب
فقرأته على ابن املبارك : قال عبدالرمحن. حدثنا عمرو بن شعيب: هليعة كتاباً فيه 

حدثين إسحاق بن أيب : فأخرجه إيلّ ابن املبـارك من كتابه عن ابن هليعة قال) هـ١٨١ت(
  . فروة عن عمرو بن شعيب

فنظرت فيه فإذا ! مسعناه من ابن هليعة: ومعهم جزء فقالواجاء قوم : قال حيي بن حسان 
أي : فقمت فجلست إىل ابن هليعة فقلت: قال! ليس فيه حديث واحد من حديث ابن هليعة 

شيء ذا الكتاب الذي حدثت به، ليس ههنا يف هذا الكتاب حديث من حديثك و ال مسعتها 
هذا من حديثك : كتاب فيقولونفما اصنع م جييئون ب] : ابن هليعة[أنت قط؟ قال 

  .)٢(!"فأحدثهم به
فابن هليعة كان يتلقن، ومن هنا جاء القلب والتدليس يف صيغ السماع يف روايته : قلت 

  !على ما يظهر يل واهللا اعلم

                                 
  ). ٢/٧٤(اروحني ) ١(
  ).  ٢/١٢،١٣( اروحني )٢(



  

 

٢١٤  

 

  . ـ  عبداهللا بن حممد بن ربيعة القُدامي من أهل املصيصة٢٠
كان آفته . خبار فيجيب فيهاكان تقلب له األ: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

ابنه ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل االعتبار ولعله اقلب له على مالـك أكثر من مائة 
  .وعن إبراهيم بن سـعد الشيء الكثري. ومخسني حديثاً فحدث ا كلها

 عن �سئل النيب : روى عن إبراهيم عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال
  ".هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "لبحر فقالماء ا

أخربناه أمحد بن جماهد بن قوالن باملصيصة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرمحن 
  .بن سهم قال حدثنا عبداهللا بن ربيعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد

  ".يف نسخة كتبناها عنه طويلة ملالك وإبراهيم بن سعـد أكثرها مقلوبة
  ".أحد الضعفاء أتى عن مالـك مبصائب: "رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب 

  .)١(ممن يوضع له احلديث فريويه دون أن يشعر" الكشف احلثيث"وعده يف 
ـ  عبيد بن كثري بن عبدالواحد بن كثري بن العباس التمار أبوسعد الكويف عن ٢١

  .احلسن بن الفرات عن أخيه زياد بن احلسن عن أبان بن تغلب
روى عن احلسن بن الفرات عن أخيه زياد بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت( حبان قال ابن

احلسن عن أبان بن تغلب نسخة مقلوبة ليس حيفظ من حديث أبان، أدخلت عليه فحدث 
  .)٢(اهـ"ا، ومل يرجع حيث بني له؛ فاستحق ترك االحتجاج به

  . عمر بن إمساعيل بن جمالد الكويف عن أبيه عن بيانـ ٢٢
حيدث عن أبيه عن بيان : "أنه سرق حديثا، مث قال) هـ٣٦٥ت(بن عدي وذكر ا

  .)٣("أحاديث وهو مع ضعفه يكتب حديثه
  .ـ   عمار بن مطر الرهاوي٢٣

                                 
  . ١٥٧، الكشف احلثيث ص)٢/٤٨٨(، امليزان )٢/٣٩(اروحني :  ترمجته يف)١(
  ). ٢/١٧٦(اروحني ) ٢(
  ). ٥/١٧٢٢(الكامل ) ٣(



  

 

٢١٥  

 

يروي عن ابن ثوبان وأهل العراق املقلوبات، : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
  ...يسرق احلديث ويقلبه ال اعتبار مبا يرويه إال لالستئناس إليه 

أخربنا القاسم بن عيسى العصار بدمشق قال حدثنا الوزير بن حممد قال حدثنا عمار بن 
مطر قال حدثنا ابن ثوبان بنسخة كبرية أكثرها مقلوبة كرهت ذكرها لئال يطول على 

  .)١("املتبحر الوقوف عليها لشهرا عند اصحابنا
  .شيخ من أهل األبلة. ـ العالء بن زيدل٢٤

يروي عن أنس بن مالـك بنسخة موضوعة ال : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 
أخربنا ذه : "مث قال. وذكر له أحاديث". حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل التعجب
حدثنا : حدثنا عمر بن يعلى األبلي، قال: األحاديث حممد بن زهري أبويعلى باألبلة، قال

بناها عنه ذا اإلسناد كلها موضوعة العالء بن زيدل عن أنس بن مالك، يف نسخة كت
  .)٢("مقلوبة
  .ـ  كادح بن رمحه الزهري الكويف٢٥

  .يروي عن الثـوري ومسعر
كان ممن يروي عن الثقات األشياء املقلوبات : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

الكثرية حىت يسبق إىل القلب أنه كان املتعمد هلا أو غفل عن االتقان حىت غلب عليه األوهام 
أخربنا ذه األحاديث : "مث ذكر له أحاديث وقال. فكثر املناكري يف روايته فاستحق ا الترك

الربيع النهري قال حدثنا كادح بن كلها محزة بن داود بن سليمان قال حدثنا سليمان بن 
  .)٣("يف نسخة كتبناها عنه أكثرها موضوعة أو مقلوبة.  رمحه

  . البيلماين حممد بن عبدالرمحن بنـ ٢٦
حدث عن أبيه بنسخة شبيهة مبأيت حديث : "رمحه اهللا ) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

                                 
  ).  ٢/١٩٦(وحني ار) ١(
  ). ٢/١٨١( اروحني )٢(
  ). ٢/٢٢٩( اروحني )٣(



  

 

٢١٦  

 

مثّ ذكر . كلها موضوعة ال جيوز االحتجاج به و ال ذكره يف الكتب إال على جهة التعجب
أخربنا ذه األحاديث حممد بن يعقـوب بن إسحاق اخلطيب باألهواز : له أحاديث، وقال

حدثين : حدثنا حممد بن احلارث احلارثي، قال: هللا بن حممد احلارثي قالحدثنا عبيدا: قال
حممد بن عبدالرمحن البيلماين موىل ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا 

يف تلك النسخة اليت ذكرناها ؛ أكثرها موضوعة أومقلوبة، كرهت ذكرها كلها . عليه وسلم
  . )١(اهـ"ا الشأن صناعته عن اإلكثار منها يف الذكرألن فيما ذكرناه غنية ملن هذ

  .أبوعثمان الدراع.  حممد بن عثمان بن أيب سويدـ ٢٧
حدث عن الثقات مامل يتابع عليه، وكان يقرأ : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

 رقعليه من نسخة له ما ليس من حديثه عن قوم رآهم أو مل يرهم ويقلب األساتيد عليه في 
وأثىن عليه . كان أصيب بكتبه فكان يشبه عليه وأرجو أنه ال يتعمد الكذب: "وقال". بِه

  .)٢("أبوخليفة ألنه عرفه يف أيامه فسمع منه
  . معاوية بن حيي الصديف األطرابلسي كنيته أبومطيع وأبوروحـ ٢٨

د روى عنه هقل بن زيا. ضعيف يف حديثه انكار: "رمحه اهللا) هـ٢٧٧ت(قال أبوحامت 
وروى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان . أحاديث مستقيمة كأا من كتاب

  ". أحاديث مناكري كأا من حفظه
كان يشتري الكتب . منكر احلديث جداً: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

وحيدث ا مث تغير حفظه فكان حيدث بالوهم فيما مسع من الزهري وغريه فجاء رواية 
ابن : ويف رواية الشاميني عند اهلقل. إسحاق بن سليمان وذويه كأا مقلوبة: عنهالراويني 

: وذكر له ابن حبـان حديثني مث قال". زياد وغريه أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات
حدثنا إسحاق بن : حدثنا حسني بن أيب السري، قال: أخربنا باحلديثني مجيعاً ابن قتيبة قال"

يف نسخة كتبناها عنه ذا اإلسناد أكثرها . ية بن حيي عن الزهريسليمان قال ثنا معاو

                                 
  ).٢/٢٦٤(اروحني ) ١(
  ). ٦/٢٣٠٥( الكامل )٢(



  

 

٢١٧  

 

  .)١("مقلوبة على الزهري
ـ  معمر بن حممد بن عبيداهللا بن أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كنيته ٢٩

  .أبوحممد يروي عن أبيه
ال جيوز ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".االحتجاج به، و ال الرواية عنه إال على جهة التعجب
  .)٢("معمر وأبيه ضعيفان: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 

  .ـ  مياح بن سريع عن جماهد٣٠
يروي عن جماهد العجائب ال حيل االحتجاج : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

حدثنا أمحد بن : اه يعقـوب بن إسحاق القاضي، قالأخربن: "مث ذكر له حديثاً، وقال". به
يف نسخة . ثنا املغرية بن موسى املرئي، حدثنا مياح عن جماهد: هشام اخلوارزمي، قال

  .)٣(اهـ"كتبناها عنه أكثرها مقلوبة
ـ  النضر بن طـاهر أبواحلجاج البصري عن بكار بن عبدالعزيز عن أيب بكرة ٣١

  .عن أبيه عن جده
  .يه بن أمساءيروي عن جوير

  ".له أحاديث مل يتابع عليها: "رمحه اهللا) هـ٢٩٢ت(قال البزار 
ضعيف جداً يسرق احلديث، وحيدث عمن مل : "رمحه اهللا) هـ٣٦٥ت(قال ابن عدي 

  ".يرهم و ال حيتمل سنه أن يراهم
  .وللنضر بن طـاهر عن بكار بن عبدالعزيز عن أيب بكرة عن أبيه عن جده نسخة: "قال

 بن طـاهر معروف بأنه يثب على حديث الناس ويسرقه ويروي عمن مل والنضر
  .)٤(اهـ"يلحقهم والضعف على حديثه بين

                                 
  ).٣/١٤٥(، اجلامع )١٠/٢١٩(، التهذيب )٣/٥(اروحني ) ١(
  ). ٣/١٥٥(، اجلامع )١٠/٢٥٠(، التهذيب )٣/٣٨(اروحني ) ٢(
  ). ٣/١٢( اروحني )٣(
  ). ٣/٢٠٧(، اجلامع )٤/٢٥٨(، امليزان )٧/٢٤٩٣( الكامل )٤(



  

 

٢١٨  

 

  .ـ  حيي بن زهدم بن احلارث الغفاري عن أبيه عن أيب إسحاق بن عمرية٣٢
يروي نسخة مقلوبة عن أبيه عن أيب إسحاق بن : "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

البلية فيها من حيي بن : قال ابن حبـان . أمحد بن علي بن األفطحعمرية يرويها عنه 
  ".زهدم

يروي عن أبيه نسخة موضوعة ال حيل كتابتها إال على وجه التعجب و ال  : "وقال
  .)١("حيل ألصل الصناعة والسرياالحتجاج به مما 

  .ـ أبواألعني العبدي الكويف عن أيب األحوص٣٣
كان ممن يأيت بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة : "هللارمحه ا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

  ".كأنه تعمدها ال جيوز االحتجاج به
أخربناه أبويعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا داود بن : "مث ساق حديثاً، وقال

أيب الفرات قال حدثنا حممد بن زيد عن أيب األعني العبدي عن أيب األحوص يف نسخة 
  .)٢("سناد ما لشيء منها أصل يرجع إليهكتبناها عنه ذا اإل

  :وبعد
فهذا ما وقفت عليه من نسخ وصفت بالقلب أو بالسرقة قد سقتها لك أسأل اهللا أن 

  .يبارك يل ولك، وباهللا التوفيق

                                 
  . يف ترمجة أمحد بن علي بن األفطح) ٨/٥٠(، ويف الثقات البن حبـان )٣/١١٤( اروحني )١(
  ). ٣/١٥٠(اروحني ) ٢(
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  املقصد الرابع
  األحاديث املوصوفة بالقلب متناً

  
  .أسوق لك هنا األحاديث املوصوفة بالقلب متناً

  .)١(وصوفة بالقلب إسناداً فهذه مل أقصد إىل مجعها لكثرا واتساعهاأما األحاديث امل
أن املقلوب متناً هو ـ حسب ما نستخلصه من تعريف احلافظ ابن حجـر )٢(وسبق

وقد يقع ذلك . إبدال ما يعرف يف رواية بغريه، أو تقدمي أو تأخري يف املنت: "رمحه اهللا ـ 
  ."حان وقد يقع ومهاً فأقسامه ثالثةعمداً إما بقصد اإلغراب أو لقصد االمت

أن يعطي أحد "أو هو ـ حسب ما نستخلصه من تعريف احلافظ السخاوي رمحه اهللا ـ 
  ."الشيئني مما جاء يف منت احلديث ما اشتهر لآلخر

تبديل  ":أو هو ـ حسب ما نستخلصه من تعريف الشيخ زكريا األنصاري رمحه اهللا ـ
  ".شيء بآخر يف املنت

 امللحوظة هنا أن كالم املتقدمني رمحهم اهللا يف املقلوب متناً نادر جداً فلم ومن األمور
  )٣(!أقف هلم على كالم صريح فيه

                                 
  ومن أراد الوقوف على شيء منها فعليه مبراجعة تراجم الرواة املوصوفني بالقلب يف الكتب املطولة املصنفة يف                 )١(

اجلرح والتعديل مثل كتاب اروحني البن حبـان والكامل البن عـدي، والضعفاء للعقيــلي، وامليـزان               
للذهـيب، وغريها، رحم اهللا مؤلفيها، وقد ذكرت أسانيداً مقلوبة لنسخ حديثية بكاملها ضمن املقصد املعقود               

  !للنسخ املقلوبة، ورأيت االكتفاء بذلك، وباهللا التوفيق
  .  صد األول يف املق)٢(
يف املنت، ولكن جـاءت     ) القلب(رمحه اهللا مل يأت فيه صراحة اسم        ) هـ٢٠٤ت( إال كالماً لإلمام الشافعي      )٣(

، حيـث   )٦/٣٢٥(صورته، والعلماء مثلوا ا يف املقلوب متناً وهو ما جاء يف كالم البيهقي يف السنن الكبري                 
         مع قال بعد روايته من طريق عبد اهللا يعنـي ابن        رمعن نافع عن ابنِ ع رِيمالع صلى اهللا عليه   : "ر أَنَّ النبـي

 وقـد  .عبد اهللا العمرِي كثـري الوهمِ  : "قال البيهقي ". وسلم قَسم يوم خيبر للفارسِ سهمنيِ، وللراجلِ سهماً       
          رِيماهللا الع عن عبد بِـينعن القَع رآخ هجمن و ذلك وِيسِ     رفـي الفارسِ أَو الفَر بالشك  .   عيافقالَ الـش

. للفارسِ سهمنيِ وللراجلِ سهماً   : للفرسِ سهمنيِ وللرجلِ سهماً، فقالَ    : كَأَنه مسع نافعاً يقولُ   : فـي القديـمِ 
= 
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رمحه ) هـ٨٢٤ت(والبن البلْقيين جالل الدين أيب الفضل عبدالرمحن بن عمر بن رسالن 
  .اهللا، جزء مفرد مجع فيه مقلوب املنت، ونظمها يف أبيات

ما اعتىن : "رمحه اهللا يف كالمه عن األحاديث املقلوبة متناً) هـ٩٠٢ت (قال احلافظ السخاوي
اجلالل ابن البلْقيين، يف جزء مفرد : جبمعها بل وال باإلشارة إليها إال أفراد منهم من املتأخرين

  .)١(اهـ"ونظمها يف أبيات
ـ كثرياً من أمثلة هذا وقد أفرد اجلالل البلقيين ـ رمحة اهللا تعاىل عليه : "وقال أيضاً رمحه اهللا

  .)٢(اهـ"لكن ال نطيل بإليرادها] املقلوب متناً: يعين[النوع 
وقد اجتهدت يف مجع ! ومل أقف على اجلزء الذي أفرده البلْقيين رمحه اهللا يف ذلك: قلت

  :األحاديث املقلوبة متناً وخترجيها، حبسب ما يسر اهللا يل، وسردا يف هذا املقصد وهي التالية

__________________  
= 

    اهـ"ـحفْظولـيس يشك أحد من أهل العلـم فـي تقْدمة عبـيد اهللا بنِ عمر علـى أخيه فـي ال
اإلمام ابـن خزميـة     : ووجدت كالماً صرحياً يف املقلوب متناً ولكن لعلمني من القرن الرابع واخلامس أحدمها              

قلـب ابـن   : "، حيث ذكر صورة القلب يف املنت، وقال٣٦٠رمحه اهللا يف كتاب التوحيد ص  )  هـ٣١١ت(
وشعبة وابن منيـر أوىل مبنت اخلـرب مـن أيب          ! نتوتابع شـعبة يف معىن امل    . منيـر املنت على مارواه أبومعاوية    

خصلتان أحدامها مسعتها من رسـول اهللا   : معاوية، وتابعهما أيضا سيار أبواحلكم عن أيب وائل عن عبداهللا قال          
من مات وهو جيعل هللا نداً دخل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صلى اهللا عليه وسلم واألخرى أنا أقوهلا

رمحه ) هـ٤٥٨ت(اإلمام البيهقي   : اهـ وثانيهما "من مات وهو ال جيعل هللا نداً دخل اجلنة        :  أقول النار، وأنا 
يف هـذه الروايـة     : "، حيث قال، يف كالم له عن حديث       )٤٩ـ٢/٤٨(اهللا، يف كتابه معرفة السنن واآلثار       

  . اهـ"الصحيحة تكذيب من قلب هذا احلديث وأتى فيه مبا مل يأت به الثقات من أصحاب قتادة
والذي وقع يف الرواية اليت تكلم عليها البيهقي قلب يف املنت، وسيأيت شرح ذلك ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ : قلت  

  "قَد ظَننت أَنَّ بعضكُم خالَجنِيها: فَقَالَ! أَنا: أَيكُم قَرأَ أَو أَيكُم الْقَارِئ؟ فَقَالَ رجلٌ: "عند حديث 
  ).  ١/٣٢٨ ( فتح املغيث)١(
  ).  ١/٣٤٦( العناية شرح اهلداية )٢(
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  ديث األولاحل
  

حدثَنِي زهير بن حربٍ ومحمد بن الْمثَنى جميعا عن يحيى : "قال مسـلم رمحه اهللا
 ننِ عمحالر دبع نب بيبنِي خربأَخ اللَّه ديبع نع يدعس نى بيحا يثَندح ريهقَالَ ز الْقَطَّان

فْصِ بةَحريرأَبِي ه نمٍ عاصقَالَ نِ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع:  
"لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبس:  

  الْإِمام الْعادلُ 
 اللَّه ةادبأَ بِعشن ابشو.  

ف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو اجِدسي الْم.  
 هلَيقَا عفَرتو هلَيا ععمتاج ي اللَّها فابحت لَانجرو.  

  .إِني أَخاف اللَّه : ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ فَقَالَ
لَمعى لَا تتا حفَاهفَأَخ قَةدبِص قدصلٌ تجروم هينمالُه يمش قفنُا ت.  

اهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ."  
حدثَنا يحيى بن يحيى قَالَ قَرأْت علَى مالك عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ : "و قال مسلم

نع أَو رِيدالْخ يدعأَبِي س نمٍ عاصنِ عفْصِ بح نلَّى عص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هةَ أَنريرأَبِي ه 
ورجلٌ معلَّق بِالْمسجِد إِذَا خرج منه حتى يعود : اللَّه علَيه وسلَّم بِمثْلِ حديث عبيد اللَّه وقَالَ

ه١("إِلَي(.  
ورجلٌ تصدق بِصدقَة فَأَخفَاها : "قالوقع يف سياق احلديث عند مسـلم قلب، إذ : قلت

لَمعى لَا تتالُه حمش قفنا تم هينمُي."  
حىت ال تعلم مشاله ما : "واملعروف الصحيح: "رمحه اهللا) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض 

هود فيها وهو وجه الكالم؛ ألن النفقة املع)٣(والبخاري)٢(، وكذا وقع يف املوطإ"تنفق ميينه
                                 

  ).  ١٠٣١( أخرجه مسـلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم )١(
  ).  ١٧٧٧( يف كتاب اجلامع باب ما جاء يف املتحابني يف اهللا، حديث رقم )٢(
 جلس يف املسجد ينتظر الصالة، حديث رقم        يف كتاب األذان باب من    :  يف مواضع من صحيحه، وهي التالية      )٣(

= 
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  .)١(اهـ"باليمني
وقع يف صحيح مسلم : "رمحه اهللا، يف شرحه هلذا احلديث) هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 

وهو نوع من أنواع علوم احلديث أغفله ابن " حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله: "مقلوبا
يه ، ونبه عل)٣( لكنه قصره على ما يقع يف اإلسناد)٢(الصالح وإن كان أفرد نوع املقلوب

  ... )٤(شيخنا يف حماسن االصطالح
  . انتهى . )٥(ينبغي أن يسمى هذا النوع املعكوس]: البلقيين: يعين[وقال شيخنا 

واألوىل تسميته مقلوبا؛ فيكون املقلوب تارة يف اإلسناد وتارة يف املنت كما قالوه يف 
  .)٧(اهـ)."مقلوبا: ()٦(املدرج سواء ، وقد مساه بعض من تقدم

  : يف ممن وقع الوهم يف هذه الرواية اليت جاءت يف صحيح مسلموقد اختلف
يشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلني عن مسلم، : "رمحه اهللا) هـ٥٤٤ت(قال عياض 

، وحترى اخلالف فيه يف " مبثل حديث عبيداهللا: "بدليل إدخاله بعده حديث مالك، وقال

__________________  
= 

، ويف كتاب الرقاق باب البكاء مـن        )١٤٢٣(، ويف كتاب الزكاة باب الصدقة باليمني حديث رقم          )٦٦٠(
بسياق خمتصر، ويف كتاب احلدود، باب فضل من ترك الفواحش، حديث رقم    ) ٦٤٧٩(خشية اهللا، حتت رقم     

)٦٨٠٦  .(  
  ).  ٣/٥٦٣( إكمال املعلم )١(
  .  ٩١ وهو النوع الثاين والعشرون من أنواع علوم احلديث عند ابن الصالح يف كتابه، ص)٢(
 مل يأت يف كالم ابن الصالح ذكر املقلوب متناً صراحة، ولكنه مثل للمقلوب مبثالني، يصلح املثال الثـاين أن                   )٣(

حظات على تعريف ابن الصالح يكون من أنواع القلب يف املنت، وقد نبهت على هذا يف املقصد األول يف املال             
    !  فارجع إليه غري مأمور

  .  ١٠٠٢ انظر املستدرك من حماسن االصطالح ص)٤(
وميكن أن يسمى ذلك باملعكوس، فينبغي أن يفرد بنوع خاص، ولكن مل            : "، ونص عبارته  ١٠٠٤ ما سبق ص   )٥(

  .  اهـ"أر من تعرض له
حيث مسى ما وقع من ذلك يف املنت     ) ٤٩ـ٢/٤٨(سنن واآلثار    من ذلك ما جاء يف كالم للبيهقي يف معرفة ال          )٦(

  !وسبق التنبيه عليه يف املقصد األول، عند تسجيل املالحظات على تعريف ابن الصالح رمحه اهللا). قلباً(
  ).  ٢/١٤٦( فتح الباري )٧(
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 فلو كان مارواه خالفاً لرواية مـالك "رجل معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود: "قوله
  .)١(اهـ"لنبه عليه، كما نبه على هذا

كذا قال رمحه اهللا، لكن نبه احلافظ ابن حـجر إىل ورود ما يدل على أن الوهم : قلت
  .فيه من شيخ مسـلم أو من شيخ شيخه

 وليس الوهم فيه ممن دون مسلم وال منه بل هو: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
حيىي القطان؛ فإن مسلما أخرجه عن زهري بن حرب وابن : من شيخه أو من شيخ شيخه

كالمها عن حيىي وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهري، وكذا أخرجه أبو يعلى يف مسنده عن )٢(منري
زهري ، وأخرجه اجلوزقي يف مستخرجه عن أيب حامد بن الشرقي عن عبد الرمحن ابن بشر 

حيىي : مسعت أبا حامد بن الشرقي يقول: ن كذلك، وعقبه بأن قالبن احلكم عن حيىي القطا
  . )٣("حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه"القطان عندنا واهم يف هذا ، إمنا هو 

واجلزم بكون حيىي هو الواهم فيه نظر؛ ألن اإلمام أمحد قد رواه عنه ): ابن حجـر(قلت 
 عن )٥( ويف الزكاة)٤( بن بشارعلى الصواب ، وكذلك أخرحه البخاري هنا عن حممد

مسدد، وكذا أخرجه اإلمساعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمرو كلهم عن 
  ].رووه على الصواب عنه: يعين[حيىي ، 

وكأن أبا حامد ملا رأى عبد الرمحن قد تابع زهريا ترجح عنده أن الوهم من حيىي ، وهو 

                                 
  ).  ٣/٥٦٣( إكمال املعلم )١(
  "!مد بن املثىنحم" كذا قال رمحه اهللا، والذي يف صحيح مسلم كما رأيت )٢(
فقال بعـد روايتـه     ) ٣٥٨، حديث رقم    ١/١٨٦( وكذا جزم بأن الوهم من حيي ابن خزميـة يف صحيحه            )٣(

قد خولف فيها   " التعلم ميينه ما تنفق مشاله    "هذه اللفظة،   : "للحديث من طريق حيي عن عبيداهللا بن عمر به،          
  اهـ"!"اله ما تنفق ميينهاليعلم مش: "حيي بن سعيد، فقال من روى هذا اخلرب غري حيي

لفظ زهري عن حيي : "قال عقب ذكره للحديث مقلوباً) ٣/١٠٤(وكذا أبونعيـم يف مستخرجه على مسـلم      
  اهـ"رواه مسـلم عن زهري وحممد بن املثىن عن حيي

  !وهذا منه بيان أن اللفظ املقلوب ليس الوهم فيه من زهري ألنه توبع عليه، وتأكيد أنه من حيي  
  ).٦٦٠( كتاب األذان باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة، حديث رقم  يف)٤(
  )١٤٢٣( باب الصدقة باليمني حديث رقم )٥(
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 مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا حمتمل بأن يكون منه ملا حدث به هذين خاصة،
  . عليه

وقد تكلف بعض املتأخرين توجيه هذه الرواية املقلوبة ، وليس جبيد ألن املخرج متحد 
 شيخ حيىي فيه وال على شيخه خبيب وال على مالك )١(ومل خيتلف فيه على عبيد اهللا بن عمر

  . رفيق عبيد اهللا بن عمر فيه 
مثل عبيد : "أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله يف رواية مالكوأما استدالل عياض على 

؛ لكوما ليستا متساويتني، "مثل عبيد اهللا: "؛ فقد عكسه غريه فواخذ مسلما بقوله"اهللا
والذي يظهر أن مسلما ال يقصر لفظ املثل على املساوي يف مجيع اللفظ والترتيب ، بل هو 

عىن املقصود من هذا املوضع إمنا هو إخفاء الصدقة واهللا يف املعظم إذا تساويا يف املعىن ، وامل
  .)٢(اهـ"أعلم

أن الوهم من : وهناك احتمال ثالث أرجح ـ عندي ـ من االحتمالني السابقني: قلت
حدثنا أمحد بن يوسف بن خالد، ثنا إمساعيل بن : "عبيداهللا بن عمر؛ فقد قال أبونعيـم

  . يدإسحاق القاضي، ثنا مسدد ثنا محاد بن ز
  . وحدثنا حممد بن نصر ثنا عبداهللا بن حممد بن زكريا ثنا حممد بن بكري ثنا عباد بن عبادح 

ثنا أمحد بن علي حدثنا أبوخيثمة زهري بن : وحدثنا عبداهللا بن حممد وحممد بن إبراهيم، قاال
  .حرب ثنا حيي بن سعيد

ن أيب هريرة عن النيب كلهم عن عبيداهللا أخربين خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن عاصم ع
اإلمام العادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا : سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: "قال

عزوجل، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل 
أخفاها حىت ال تعلم إين أخاف اهللا، ورجل تصدق بصدقة ف: دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال

                                 
 كذا قال، رمحه اهللا، ولكن سياق الروايات عند أيب نعيـم، يشعر حبصول اختالف على عبيداهللا بن عمر يف                   )١(

  !  ذلك سيأيت بعد قليل يف األصلروايته، وأن احتمال الوهم منه حاصل بل قوي جداً، وبيان 
  ).  ٢/١٤٦( فتح الباري )٢(
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  .)١("ميينه ما ينفق مشاله ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه
وهذا السياق صريح يف أن الوهم من عبيداهللا إذ اتفق حيي بن سعيد وعباد بن عباد : قلت

  ! ومحاد بن زيد يف روايته عنه على الوهم
  :وتفصيل ذلك هو التايل

  ":حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه: "فظروى هذا احلديث عن خبيب بن عبدالرمحن بل
  .)٢(ـ مالك بن أنس رمحه اهللا

  .)٣(ـ ومبارك بن فضالة رمحه اهللا
حىت ال : "ورواه عبيداهللا بن عمر عن خبيب بن عبدالرمحن، واختلف عليه فيه؛ فرواه بلفظ 

  ":تعلم مشاله ما تنفق ميينه
  .)٤(ـ عبداهللا بن املبارك رمحه اهللا

  .)٥(د رمحه اهللاـ ومحاد بن زي
  .)٦(ـ وحيي بن سعيد القطان رمحه اهللا

  !كلهم عن عبيداهللا بن عمر عن خبيب به

                                 
  ).  ٢٣٠٥، حتت رقم ٣/١٠٣( املستخرج على صحيح مسـلم أليب نعيـم )١(
، ومن طريـق    )١٧٧٧( وروايته عنه يف املوطأ يف كتاب اجلامع باب ما جاء يف املتحابني يف اهللا، حديث رقم                  )٢(

، وابـن حبـان     )٢٣٩١(ب ما جاء يف احلب يف اهللا، حديث رقم          مالك أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد با      
، و يف األمساء والصفات     )١٠/٨٧(، والبيهقي يف السنن الكربى      )٧٣٣٨، حديث رقم    ١٦/٣٣٢اإلحسان  (

، حتت رقـم    ١/١٨٧(، ويف السنن الصغري     )٣١٦٥، حتت رقم    ٧/٥٢(، ويف اجلامع لشعب اإلميان      ٤٦٩ص
٤٧١. (  

  ).٢٤٦٢(، حتت رقم ٣٢٣د الطيالسي يف مسنده صأبوداو:  أخرج روايته)٣(
، ١٠/٣٣٨اإلحسان (، وابن حبان )٦٨٠٦( أخرج روايته البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود حديث رقم )٤(

  ).٤٧٢، حتت رقم ١/١٨٧(، والبيهقي يف السنن الصغري )٤٤٨٦حتت رقم 
، )٦٩٧٢، حتت رقم ١٣/٥٧(، )٥٤٥ رقم ، حتت٢/٤٤٣(البيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان   :  أخرج روايته    )٥(

  ).١٠/٢١٤فتح املالك (وابن عبدالرب يف التمهيد 
، والبخاري يف صحيحه وسبق ذكـر       )٩٦٦٥، حتت رقم    ١٥/٤١٤الرسالة  (أمحد يف املسند    :  أخرج روايته  )٦(

 اهللا، ، والترمذي يف كتاب الزهد باب ما جاء يف احلب يف)٦٤٧٩، ١٤٢٣، ٦٦٠(مواضعه فيه، وأرقامها هي 
  .، وأحال يف لفظ املنت)٣٢٩١(حتت رقم 
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  ":حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله: "ورواه عن عبيداهللا بن عمر عن خبيب بلفظ
  .)١(ـ حيي بن سعيد القطان رمحه اهللا

  .)٢(ـ عباد بن عباد رمحه اهللا
  .)٣(ـ محاد بن زيد رمحه اهللا

ذا االختالف على عبيداهللا بن عمر على هذه الصورة يشري إىل أنه هو الذي وقع منه القلب وه
  !  يف منت احلديث

وما وقع يف صحيح البخـاري وغريه من رواية حيي عن عبيداهللا بن عمر على الصواب بدون 
ي بن سعيد ، ويؤكد سالمة حي)٤(قلب، حيتمل أن عبيداهللا رواه مرة على الصواب ومرة على اخلطأ

  !من تعصيب الوهم به، واهللا اعلم

                                 
، وأبونعيم يف مستخرجه   )٣٥٨(، وابن خزمية يف صحيحه حتت رقم        )١٠٣١(مسلم حتت رقم    :  أخرج روايته  )١(

  ).٨/١٦٢(، )٤/١٩٠(، والبيهقي يف السنن الكربى )٢٣٠٥، حتت رقم ٣/١٠٣(على صحيح مسلم 
بشار وزهري بن حرب وحممد بن املثىن عن حيي القطان عن عبيـداهللا             رواه حممد بن    : "وقال البيهقي رمحه اهللا     

" التعلم مشاله ما تنفق ميينـه     : "، وسائر الرواة عن حيي عن عبيداهللا قالوا فيه        "التعلم ميينه ما تنفق مشاله    : "بلفظ
  .اهـ بتصرف واختصار"ومبعناه رواه سائر الرواة عن عبيداهللا

  ).٢٣٠٥، حتت رقم ٣/١٠٣(خرجه على صحيح مسلم أبونعيم يف مست:  أخرج روايته )٢(
  ).٢٣٠٥، حتت رقم ٣/١٠٣(أبونعيم يف مستخرجه على صحيح مسلم :  أخرج روايته )٣(
مـن  ) ٥٨٤٥( ويؤكده حصول اختالف آخر على عبيداهللا بن عمر، فقد أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار             )٤(

صلى اهللا  ه عن جده عن أيب هريرة عن رسول اهللا          طريق الليث أن عبيداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم حدث          
  !ومل يذكر قصة الرجل الذي فاضت عيناه..." ستة يظلهم اهللا يف ظله: " أنه قالعليه وسلم

  ).  ١٥/٤١٥الرسالة (ذكر هذا الطريق حمققو مسند أمحد   
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  احلديث الثاين
  

  :ما جاء عن عائشة رضي اهللا عنها
أخربنا املصعب بن املقدام أخربنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن : "قال إسحاق بن راهوية 
كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة مؤذنني، بالل : األسود عن عائشة قالت

إن ابن أم مكتوم : عمرو بن أم مكتوم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبوحمذورة و
  .)١("ضرير ال يغرنكم أذانه، فكلوا واشربوا فإذا اذن بالل فال يطعمن أحد

                                 
، )١٨٦ـ٦/١٨٥(وأخرجه أمحد يف املسند     ) ١٥٢٣ـ  ٩٨٠، حتت رقم    ٣/٨٥٩( مسند إسحاق بن راهويه      )١(

ومـدار الـسند    . من طريق يونس عن أيب إسحاق     ) ٤٠٨-٤٠٧ حتت رقم    ٢١٢ـ١/٢١١(وابن خزميـة   
أيب إسحاق هو السبيعي، وهو مدلس، اختلط بأخرة، وقد عنعن، وقـد قـال ابـن خزميـة                  : عندهم على   

 على مساع أيب    أما خرب أيب إسحاق عن األسود عن عائشة فإن فيه نظر ألين ال أقف             : "رمحه اهللا ) هـ٣١١ت(
اهـ قلت سيأيت خرب هـشام      "إسحاق هذا اخلرب من األسود فأما خرب هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل             

  !بعد قليل إن شاء اهللا تعاىل
قد أخرج احلديث من طريق شــعبة عـن أيب          ) ١٤١ـ١/١٤٠(مث رأيت الطحاوي يف شرح معاين اآلثار          

لتدليس، ألن شـعبة جزاه اهللا خـرياً كفانامؤنـة تـدليس أيب            إسحاق به باختالف يف اللفظ، فزالت مة ا       
  !إسحاق، كما نقل ذلك عنه يف آخر طبقات املدلسني احلافظ ابن حجـر

: أنه اختلف على أيب إسحق يف احلديث فقد رواه أمحد يف املسند قال          : لكن تبقى أمور تعلّ هذه الرواية، منها          
"   رمع نيلُ باعما إِسثَندقَـالَ            ح زِيدنِ يب دونِ الْأَسع اقحأَبِي إِس نع سونا يثَندقَالَ ح  :     ةَ أُمـشائعل قُلْـت

نِنيمؤالْم :    قَالَت لَّه؟ لَعرِينوتت ةاعس أَي :        رالْفَج طْلُعى يتونَ حذِّنؤا يمونَ وذِّنؤى يتح را أُوتم .كَـانَ   :قَالَتو 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسومٍ فَقَالَ ركْتم أُم نو ابرمعبِلَالٌ و انذِّنؤم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرإِذَا : ل

ا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارفَعوا أَيديكُم فَإِنَّ بِلَالًا لَا يؤذِّنُ ـ كَذَا قَالَ  أَذَّنَ عمرو فَكُلُوا واشربوا فَإِنه رجلٌ ضرِير الْبصرِ وإِذَ
بِحصى يتـ ح."  

  "!ثالثة مؤذنني: "فذكر فيه قصة الوتر وأن لرسول اهللا مؤذنني، ويف حديث إسرائيل قال  
: قلت: اق عن األسود قال   عن شـعبة عن أيب إسح    ) ١٤١ـ١/١٤٠(ورواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار         

  اهـ"قال األسود وإمنا كانوا يؤذنون بعد الصبح. إذا أذن املؤذن: يا أم املؤمنني مىت توترين؟ قالت
  !وهذا اللفظ ليس فيه مايف رواية إسرائيل و يونس عن أيب إسحاق من التفصيل باألذانني  
ة من قول األسود، وليس من قول الـسيدة         مدرج يف الرواي  " وما يؤذن حىت يطلع الصبح    : "أن مجلة   : ومنها    

  . املذكورة قبل قليل) ١٤١-١/١٤٠(عائشة رضي اهللا عنها، بينته رواية الطحاوي يف شرح معاين اآلثار 
= 
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أخربنا إبراهيم بن محزة ] هو الذهلي[أخربنا حممد بن حيىي : "قال ابن خزميـة رمحه اهللا 
أن رسول اهللا صلى :  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةأخربنا عبد العزيز يعين ابن حممد عن

إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل فإن بالال « : اهللا عليه وسلم قال
  .)١("ال يؤذن حىت يرى الفجر

__________________  
= 

إن ابن مكتـوم  : "أن يف هذه اجلملة نكارة إذ كيف يكون أذام حني يطلع الفجر ويف الرواية نفسها : ومنها    
، وهذه تدل على أن     "إِذَا أَذَّنَ عمرو فَكُلُوا واشربوا فَإِنه رجلٌ ضرِير الْبصرِ        : "ويف لفظ " ضرير اليغرنكم أذانه  

  ؟"وما يؤذنون حىت يطلع الفجر: "األذان كان بليل، فكيف يقال
انظر الكواكب  (أنّ أبا إسحاق هو السبيعي اختلط بأخرة، ورواية يونس وإسرائيل عنه بعد االختالط              : ومنها    
ومن طريقيهما جاءت هذه األلفاظ والزيادات      ) ٣٥٧-٣٦٥، مع كالم حمققه جزاه اهللا خرياً ص       ٣٥٠لنريات  ا

  ! املنكرة، ورواية شـعبة عن أيب إسحاق قبل االختالط، وليس فيها هذه األلفاظ والزيادات
حـسان  اإل(، ومن طريقه أخرجه ابن حبـان يف صحيحه         )٤٠٦، حتت رقم    ١/٢١١( أخرجه ابن خزميـة     )١(

، مجيعهم من طريق عبدالعزيز بن حممد الدراوردي        )١/٣٨٢(، وأخرجه البيهقي    )٣٤٧٣، حتت رقم    ٨/٢٥١
إن ابن  : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت           

  !كان بالل يبصر الفجرو: مكتوم رجل أعمى فإذا أذن فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل، قالت عائشة
  !"غلط ابن عمر: وكانت عائشة تقول: "قال هشام  
  :فيه علل ثالث، هي التالية  
. صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطيء      : "٦١٥ـ عبدالعزيز بن حممد الدراوردي قال يف التقريب ص        ١  

  .اهـ"حديثه عن عبيداهللا العمري منكر: قال النسائي
يثبت ومهه؛ ألنه ثبت عـن      !" غلط ابن عمر  : وكانت عائشة تقول  : "ال هشام ق: "ـ قوله يف هذا احلديث    ٢  

عائشة رضي اهللا عنها خالفه، وهو ما أخرجه البخـاري يف كتب األذان باب األذان قبل الفجر، حديث رقم               
، ومسلم يف كتاب الصيام باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجـر، حـديث رقـم                   )٦٢٣(
ق  عبيد اللَّه حدثَنا عن الْقَاسمِ بنِ محمد عن عائشةَ وعن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه                   ، من طري  )١٠٩٢(

، هذا السياق واللفظ    " مكْتومٍ إِنَّ بِلَالًا يؤذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم         :"صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    
للبخاري، وهذا يوافق ما جاء عن ابن عمر، بل هو مروي عنه يف سياق واحد كما ترى عند الشيخني، فكيف 

  !وهي تروي ما رواه وتوافقه؟! غلط ابن عمر: تقول عائشة رضي اهللا عنها
 صحيح البخـاري يف كتاب األذان خالف الرواية اليت يف" كان بالل يبصر الفجر : "ـ قوله يف هذه الرواية    ٣  

، ومسلم يف كتاب الصيام باب بيان أن الدخول         )٦١٧(باب أذن األعمى إذا كان له من خيربه، حديث رقم           
= 
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أما خرب أيب إسحاق عن األسود عن عائشة فإن فيه نظر : "قال ابن خزميـة رمحه اهللا 
اع أيب إسحاق هذا اخلرب من األسود فأما خرب هشام ابن عروة فصحيح ألين ال أقف على مس

  .)١(اهـ"من جهة النقل
  :ما جاء عن أنيسة بنت خبيب رضي اهللا عنها

أخربنا النضر أخربنا شعـبة أخربنا خبيب بن : "قال إسحاق بن راهوية رمحه اهللا
إن بالالً يؤذن بليل أو ابن ": عبدالرحم عن عمته، أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

وما كان بينهما إال . مكتوم يؤذن بليل، فكلوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم أو أذان بالل
  .)٢("انتظر حىت نتسحر: لكنا نقول له: قالت. أن يرتل هذا ويصعد هذا

عن ) ابن زاذَانَ: يعنِي(حدثَنا هشيم حدثَنا منصور : "قال أمحد بن حنبـل رمحه اهللا
بٍ قَالَتيبخ تةَ بِنسيأُن هتمع ننِ عمحالر دبنِ عبِ بيبخ : هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر

لَّمسأْكُ: وإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا توا وبراشومٍ فَكُلُوا وكْتم أُم نواإِذَا أَذَّنَ اببرشلَا تلُوا و!  
بِلَالٍ: قَالَتقُولُ لا فَنورِهحس نا مهلَيقَى عبأَةُ لَيرالْم تإِنْ كَانو : نغَ مى أَفْرتهِلْ حأَم
  .)٣("سحورِي

__________________  
= 

حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك       : "، قال البخاري  )١٠٩٢(يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، حديث رقم        
   ابٍ عهنِ شاب نـلٍ                 عذِّنُ بِلَيـؤقَالَ إِنَّ بِلَالًا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر أَبِيه نع اللَّه دبنِ عمِ بالس ن

أَصـبحت  : ى يقَالَ لَـه   وكَانَ رجلًا أَعمى لَا ينادي حت     : ثُم قَالَ ! فَكُلُوا واشربوا حتى ينادي ابن أُم مكْتومٍ      
تحب؛ فهذه الرواية ختالف رواية الدراوردي وتؤكد حدوث قلب يف روايته"أَص!  

  ).  ١/٢١٢( صحيح ابن خزميـة )١(
قال أمحد بن : ، وسياقه)٦/٤٣٣(وأخرجه أمحد   ). ٢٣٢٩-١، حتت رقم    ٥/٢٠١(مسند إسحاق بن راهويه     ) ٢(

انُ حدثَنا شعبةُ عن خبيبٍ قَالَ سمعت عمتي تقُولُ ـ وكَانت حجت مع النبِي  حدثَنا عفَّ: "حنبـل رمحه اهللا
 ـ  قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ: صي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي : كَانَ رادنومٍ يكْتم أُم نـلٍ  إِنَّ اببِلَي

                   دعصكَانَ يومٍ وكْتم أُم ناب يادنى يتوا حبراشلٍ فَكُلُوا وي بِلَيادنإِنَّ بِلَالًا ي بِلَالٌ أَو يادنى يتوا حبراشفَكُلُوا و
         رحستى نتح تا أَنقُولُ كَمفَن بِه لَّقعتذَا فَنزِلُ هنيذَا ووهي تعود إىل معىن رواية حممد بن جعفـر عـن           ". ه

  !  شـعبة اآلتية
، النسـائي يف كتـاب األذان      )٦/٢٦٠(وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين        ). ٦/٤٣٣( مسند أمحد    )٣(

= 



٢٣١  

  

د الرحمنِ عن حدثَنا محمد بن جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ عن خبيبِ بنِ عب: "وقال رمحه اهللا
قَالَت هتمقَالَ: ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلٍ فَكُلُوا : إِنَّ الني بِلَيادنبِلَالًا ي ومٍ أَوكْتم أُم نإِنَّ اب

ا كَانَ إِلَّا أَنْ يومٍ فَمكْتم أُم ناب بِلَالٌ أَو يادنى يتوا حبراشو رالْآخ دعصيا ومهدذِّنَ أَحؤ
  .)١("كَما أَنت حتى نتسحر: فَنأْخذَه بِيده ونقُولَ

__________________  
= 

، ويف السنن الكربى له يف كتاب األذان باب         )٦٤٠(، حديث رقم    )٢/١٠(باب هل يؤذنان مجيعاً أو فرادى       
، وابن )١/١٣٨(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار     )١٦٠٤، حديث رقم    ١/٥٠١( أو فرادى،    مؤذنان مجيعاً 

، والطـرباين يف    )٣٤٧٤، حتت رقم    ٨/٢٥٢اإلحسان  (، وابن حبـان    )٤٠٤، حتت رقم    ١/٢١٠(خزميـة  
، مجيعهم من طريق ابن زاذان عن خبيب بن عبدالرمحن عن عمته            )٤٨٢، حتت رقم    ٢٤/١٩١(املعجم الكبري   

  .يسه بهأن
من طريق حممد بن أيوب عن أيب الوليد وعمرو بن مرزوق عـن  ) ١/٣٨٢(وأخرجه البيهقي يف السنن الكبري     

  . شـعبة عن خبيب به
    ! وهذا إسناد صحيح ومنت مقلوب كما سيأيت إيضاحه ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ يف الصلب  

  ).٢٤/١٩١(، والطرباين يف الكبري )٤٠٥، حتت رقم ١/٢١٠(وأخرجه ابن خزميـة ). ٦/٤٣٣( مسند أمحد )١(
أيضاً من طريق يزيد بن زريع عن شـعبة عن خبيب          ) يف املوضع نفسه  (وكذا رواه على الشك ابن خزميـة         

  .به
  ).٥/٢٠١(وسبقت رواية النضر عن شـعبة عن خبيب به وهي عند إسحاق بن راهوية   
  ).٦/٤٣٣(يف املسند وسبقت رواية عفان عن شعبـة عن خبيب به، وهي عند أمحد   
  ).١/٣٨٢(ورواه  كذلك سليمان بن حرب عن شعبـة عن خبيب به، وهي عند البيهقي   
  ).١/١٣٨(ورواه كذلك روح بن عبادة عن شعبـة عن خبيب به، وهي عند الطحاوي يف شرح املعاين   
  !مجيع هذه الروايات عن شـعبة على الشك  
         ًإن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن         : "ا، بلفظ   وجاءت روايات للحديث عن شعـبة جمزوما

، ومـن طريقـه     )١٦٦١(، حتت رقم    ٢٣١فقد رواه كذلك أبـوداود الطيالسي يف مسنده ص       ". أم مكتوم 
حدثنا شـعبة عن خبيب    : "قال أبـوداود الطيالسي رمحه اهللا    : "، وسياقه )١/٣٨٢(البيهقي يف السنن الكبري     

كان بالل وابن أم مكتوم يؤذنان للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال    :  عميت أنيسة، قالت   بن عبدالرمحن حدثتين  
إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فكنا جنبس ابن أم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ل هذا ويصعد هذاكما أنت حىت نتسحر، ومل يكن بني أذانيهما إال أن يرت: مكتوم عن األذان فنقول
  .من طريق سليمان بن حرب عن شعـبة عن خبيب به)  ٢٤/١٩(وبنحوه رواه الطرباين يف املعجم الكبري   

= 
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__________________  
= 

  .وكذا عند الطرباين أيضاً يف املوضع نفسه من طريق حفص بن عمر عن شعبـة عن خبيب به  
مجاعة عن شعبة، ورواه حممد بن      وهكذا رواه عمرو بن مرزوق و     ) : "١/٣٨٢(وقال البيهقي يف السنن الكبري        

  اهـ"كما رواه الطيالسي وعمرو بن مرزوق] عن شعبة[يونس الكدميي عن أيب الوليد 
  !وهذه الروايات تبني حصول الوهم من شعبـة رمحه اهللا فرواه مرة مقلوباً وتابعه عليه ابن زاذان: قلت   
ويؤكد حصول الوهم مـن     ! واب وهو املعتمد  ورواه مرة على الص   ! ورواه مرة على الشك ورواه عنه مجاعة        

  !شعبـة؛ أنه رمحه اهللا روى حديث ابن عمر رضي اهللا عنه، فشك فيه
حديثه عن  : يعين[حديث عبد اهللا بن دينار      : قال ابن منده  ): "٢/١٠٢(فقد قال احلافظ ابن حجـر يف الفتح          

ورواه عنه شعبة فـاختلف  . أصحابه عنه جممع على صحته ، رواه مجاعة من     ] إن بالالً يؤذن بليل   : ابن عمر   
إن ابن أم مكتوم ينادي "، كما هو املشهور ، أو ..."إن بالال: "رواه يزيد بن هارون عنه على الشك: عليه فيه

  اهـ"."بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل 
 ، يف )٥٤٩٨، حتـت رقـم      ٩/٣٥٧،  ٥٤٢٤، حتت رقم    ٩/٣١١(حديث ابن عمر أخرجه أمحد يف املسند          

املوضع األول من طريق عفان عن شعـبة عن عبداهللا بن دينار عن عبداهللا بن عمر به، ويف املوضع الثاين من                    
! طريق حممد بن جعفـر عن شعبـة عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر به، وفيهما روايته للحديث على الشك

غري أنـه  : "ادة عن شعـبة، وقالمن طريق روح بن عب) ١/١٣٨(وكذا رواه الطحاوي يف شرح معين اآلثار  
  "!  شك شعبة" حىت ينادي بالالً أو ابن مكتوم: قال

فتحصل رواية يزيد بن هارون، ـ كما ذكره ابن مندة ـ ورواية عفان، و حممد بن جعفر ـ عند أمحد ـ،       
  !كوروح بن عبادة ـ عند الطحاوي ـ مجيعهم عن شعبـة عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر به على الش

انظر ترمجته يف معجم الرواة املوصوفيني بقلـب احلـديث أو           . وقد نص على أن شـعبة كان يقلب األمساء         
  !سرقته

وأما حديث أنيسة فاختلف عليهـا يف ثالثـة   ): "٣٦٥ـ٢/٣٦٤(قال ابن القيم رمحه اهللا، يف إعالم املوقعني    
  :أوجه

  . مر عن شعبةكذلك رواه حممد بن أيوب عن أيب الوليد وابن ع: أحدها   
كحديث عائشة وابن عمر إن بالال يؤذن بليل هكذا رواه حممد بن يونس الكدميي عن أيب الوليد عن                  : الثاين    

  .شعبة وكذلك رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة
 أم مكتـوم    روى على الشك إن بالال يؤذن بليل فكلوا اشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم او قال ابن                : الثالث    

  . يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل كذلك رواه سليمان بن حرب ومجاعة
رواية أيب داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق ملوافقتها حلديث ابن عمر وعائشة وأما رواية أيب الوليد  :والصواب  

ن املؤذن بليل هو بالل وهو وابن عمر فمما انقلب فيها لفظ احلديث وقد عارضها رواية الشك ورواية اجلزم بأ
الصواب بال شك فإن ابن أم مكتوم كان ضرير البصر ومل يكن له علم بالفجر فكان إذا قيل له طلع الفجـر                      

= 
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صوابه كما رواه البخــاري ومسلم رمحهما اهللا عن ! وهذا احلديث مقلوب: قلت 
  .ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهما

برنا أَبو أُسامةَ قَالَ عبيد اللَّه حدثَنا عن الْقَاسمِ بنِ حدثَنا إِسحاق قَالَ أَخ:"قال البخاري
  .محمد عن عائشةَ

  :وعن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
 حدثَنا الْفَضلُ بن موسى قَالَ حدثَنا عبيد ح و حدثَنِي يوسف بن عيسى الْمروزِي قَالَ

إِنَّ : اللَّه بن عمر عن الْقَاسمِ بنِ محمد عن عائشةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
ؤى يتوا حبراشلٍ فَكُلُوا وذِّنُ بِلَيؤومٍبِلَالًا يكْتم أُم ن١("ذِّنَ اب(.  

  .وكذا جاء عندمها من رواية ابن مسعود
حدثَنا أَحمد بن يونس قَالَ حدثَنا زهير قَالَ حدثَنا سلَيمانُ التيمي عن : "قال البخاري

ع ودعسنِ مب اللَّه دبع نع يدهانَ النثْمأَبِي ع نعنمقَالَ لَا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ن
 هبنيلو كُممقَائ جِعريلٍ لي بِلَيادني ذِّنُ أَوؤي هفَإِن ورِهحس نأَذَانُ بِلَالٍ م كُمنا مدأَح أَو كُمدأَح

رقُولَ الْفَجأَنْ ي سلَيو كُممائفَلُ نطَأْطَأَ إِلَى أَسو قا إِلَى فَوهفَعرو هابِعقَالَ بِأَصو حبالص أَو 
هالمشو ينِهمي نا عهدم ى ثُمرالْأُخ قا فَوماهدإِح هيتابببِس ريهقَالَ زكَذَا وقُولَ هى يت٢("ح(.  

بن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم ذا اللفظ، بطرق فهذا احلديث جاء عن ابن مسعود وا
، وكذا يف الرواية )٣(صحيحة تؤكد حصول القلب يف الرواية اليت جاءت عن عائشة خبالفه

__________________  
= 

  اهـ."أذن
،  ومسلم يف كتاب الصيام باب )٦٢٣( أخرجه لبخاري يف كتاب األذان باب األذان قبل الفجر، حديث رقم )١(

  ). ١٠٩٢(لوع الفجر، حديث رقم بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بط
، ومسلم يف كتاب الصيام باب      )٦٢١( أخرجه لبخاري يف كتاب األذان باب األذان قبل الفجر، حديث رقم             )٢(

  ).١٠٩٣(بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، حديث رقم 
قد بينت ذلك قبل قليـل يف   وقد وقع يف سند الرواية ومتنها علل تؤكد عدم ضبطها، وحصول القلب فيها، و   )٣(

  !   التخريج فانظره
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  .)١(اليت جاءت عن أنيسة رضي اهللا عنهما
رمحه اهللا يف صحيحه ) هـ٣١١ت(وقد ذهب إىل اجلمع بني الروايات اإلمام ابن خزمية 

  .ليس هذا اخلرب يضاد خرب سامل عن ابن عمر: "ائشة وأنيسة وقالبعد أن صحح رواية ع
وخرب القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كان جعل 
األذان بالليل نوائب بني بالل وبني ابن أم مكتوم فأمر يف بعض الليايل بالال أن يؤذن أوال 

فأذن بعده بالنهار فإذا جائت نوبة ابن أم مكتوم بالليل فإذا نزل بالل صعد ابن أم مكتوم 
  .بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل صعد بالل فأذن بعده بالنهار

يف الوقت الذي كانت " إن بالال يؤذن بليل:  "وكانت مقالة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . النوبة لبالل يف األذان بليل

يف الوقت الذي " ابن أم مكتوم يؤذن بليلإن : "وكانت مقالته صلى اهللا عليه وسلم
كانت النوبة يف األذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم الناس 
يف كل الوقتني أن األذان األول منهما هو أذان بليل ال بنهار وأنه ال مينع من أراد الصوم 

  . عام والشراب إذ هو بنهار ال بليلطعاما وال شرابا وأن أذان الثاين إمنا مينع الط
  :فإن له أحد معنيني" وما يؤذنون حىت يطلع الفجر: "فأما خرب األسود عن عائشة

ال يؤذن مجيعهم حىت يطلع الفجر ال أنه ال يؤذن أحد منهم أال تراه أنه قد قال : أحدمها
لع الفجر لكان ، فلو كان عمرو ال يؤذن حىت يط"إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا: "يف اخلرب

  .األكل والشراب على الصائم بعد أذان عمرو حمرمني

                                 
 وقد صح سند الرواية عنها من طريق منصور بن زاذان عن خبيب عنها، ولكن املنت معلول ذه العلة وهـي                     )١(

القلب، أما سند الرواية عنها من طريق شـعبة عن خبيب عنها فقد حصل فيه وهم، وقـد جـاءت روايـة     
  !لصواب، فانظر التخريج الذي ذكرته قبل قليلصحيحة عنه عن خبيب عنها على ا

إن هذا احلديث قد رواه ابن عمر      : "باختصار) ٣٦٥ـ٢/٣٦٤(وقد قال ابن القيم رمحه اهللا يف إعالم املوقعني            
وعائشة وابن مسعود ومسرة بن جندب عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أن بالال يؤذن بليل وهذا الـذي رواه           

وخرب ابـن  ... تلف عليهم يف ذلك، وأما حديث أنيسة فاختلف عليها يف ثالثة أوجه، صاحبا الصحيح ومل خي 
  اهـ   "مسعود وابن عمر وعائشة ومسرة الذي مل خيتلف عليهم فيه أوىل بالصحة، واهللا اعلم
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أن تكون عائشة أرادت حىت يطلع الفجر األول فيؤذن البادي منهم بعد : واملعىن الثاين 
طلوع الفجر األول ال قبله وهو الوقت الذي حيل فيه الطعام والشراب ملن أراد الصوم إذ 

يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاين الذي هو ار ال طلوع الفجر األول بليل ال بنهار مث 
  .)١(اهـ"ليل فهذا معىن هذا اخلرب عندي واهللا أعلم

واعتمد هذا االحتمال الذي ذكره ابن خـزمية، تلميذه ابن حبان رمحهما اهللا تعاىل، 
ما متضادان، هذان خربان قد يومهان من مل يحكم صناعةَ العلمِ أنه: قال أبو حامتٍ : "فقال

 وليس كذلك، ألنَّ املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كان جعلَ اللَّيل بني باللٍ وبني ابنِ أُم
ه النائم، ويرجِعذِّنُ بالليل ليايلَ معلومةً، لينبؤصالة  مكتوم نوباً، فكان باللٌ يال ل ،مالقائ

اللَّيايل بعد مكتوم يف تلك أُم الفجر، ويؤذِّن ابن فإذا جاءت ،الغداة صالةبحِ لانفجارِ الص 
نوبةُ ابنِ أُم مكتومٍ، كانَ يؤذِّنُ بالليلِ ليايلَ معلومةً كما وصفنا قَبلُ، ويؤذِّنُ باللٌ يف تلك 

  .)٢(اهـ"اللَّيايل بعد انفجارِ الصبحِ لصالة الغداة من غريِ أن يكُونَ بني اخلرب
  !رمحه اهللا إىل القول ذا اجلمع) هـ٨٥٢ت(جر ورجع احلافظ ابن ح

ومجاعة من األئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب )٣(وادعى ابن عبد الرب: "وقال
  ].حديث ابن عمر، وعائشة: يعين[

 إىل أن رأيت احلديث يف صحيح ابن خزمية من طريقني )٤(وقد كنت أميل إىل ذلك
إذا أذن عمرو "  ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله ، ويف بعض ألفاظه)٥(آخرين عن عائشة

                                 
  ).  ٢١٣ـ١/٢١٢( صحيح ابن خزميـة )١(
  ).  ٢٥٣ـ٨/٢٥٢اإلحسان ( صحيح ابن حبـان )٢(
أنيسة بنت خبيب بن إساف األنصاري عمة خبيب        : "، وعبارته )٢٤٨ـ٤/٢٤٧(إلصابة   االستيعاب امش ا   )٣(

حديثها عند شـعبة عن خبيب عن عمته أنيسة، واختلف فيها          . بن عبدالرمحن بن إساف، تعد يف أهل البصرة       
ـ  : على شعبة، فمنهم من يقول فيه  ن إن ابن مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا، حىت ينادي بالل، ومنـهم م

  اهـ   "وهو احملفوظ والصواب إن شاء اهللا تعاىل" إن بالالً ينادي بليل: "يقول فيه كما روى ابن عمر
  ).   ٨٨١ـ٢/٨٧٨( كما تراه يف نكته على كتاب ابن الصالح )٤(
 يشري رمحه اهللا إىل طريق أيب إسحاق عن األسود عن عائشة، وإىل طريق عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عـن            )٥(

  !  و قد سبق ذكرمها وبيان مت فيهما من العلل.  بن عروة عن أبيه عن عائشةهشام
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  .)٢(وأخرجه أمحد)١("فإنه ضرير البصر فال يغرنكم ، وإذا أذن بالل فال يطعمن أحد 
وجاء عن عائشة أيضا أا كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط ، أخرج ذلك 

:  قالت عائشة" ث وزاد من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها فذكر احلدي)٣(البيهقي
  . )٤(انتهى". غلط ابن عمر: وكانت عائشة تقول : قال "  وكان بالل يبصر الفجر

أنه حيتمل أن يكون األذان كان : وقد مجع ابن خزمية والضبعي بني احلديثني مبا حاصله 
ول نوبا بني بالل وابن أم مكتوم ، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم الناس أن أذان األ

  . منهما ال حيرم على الصائم شيئا وال يدل على دخول وقت الصالة خبالف الثاين 

                                 
 بل هذا اللفظ يدل على حصول الوهم، ألن الثابت يف الصحيح خالفه، جاء يف صحيح البخـاري يف كتاب                   )١(

، ومسلم يف كتاب الصيام باب بيـان أن         )٦١٧(األذان باب أذن األعمى إذا كان له من خيربه، حديث رقم            
عن سالمِ بنِ عبد اللَّه عن : " ، واللفظ للبخاري)١٠٩٢(الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، حديث رقم 

ثُم ! م مكْتومٍ أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِنَّ بِلَالًا يؤذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا واشربوا حتى ينادي ابن أُ                  
  "!   أَصبحت أَصبحت: وكَانَ رجلًا أَعمى لَا ينادي حتى يقَالَ لَه: قَالَ

وقد سبق خترجيهـا    . من طريق أيب إسحاق عن األسود عن عائشة       ) ١٨٦ـ٦/١٨٥( أخرجه أمحد يف املسند      )٢(
  !، وسبق بيان حاله)٦/٤٣٣(وأخرج عن أنيسة بنحوه ! وبيان حاهلا فيما تقدم

  ).١/٣٨٢( أخرجه البيهقي يف السنن لكبري )٣(
:  هذه الرواية تدل على حصول الوهم يف رواية الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، و لفظها                   )٤(

قال رسول  : عن عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت                
: إن ابن مكتوم رجل أعمى فإذا أذن فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل، قالت عائشة      : "صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

  !"غلط ابن عمر: وكانت عائشة تقول: "قال هشام! وكان بالل يبصر الفجر
يثبت ومهه؛ ألنه ثبت عن     !" غلط ابن عمر  : وكانت عائشة تقول  : "قال هشام : "قوله يف هذا احلديث   : قلت     

شة رضي اهللا عنها خالفه، وهو ما أخرجه البخـاري يف كتب األذان باب األذان قبل الفجر، حديث رقم               عائ
، ومسلم يف كتاب الصيام باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجـر، حـديث رقـم                   )٦٢٣(
)١٠٩٢(            ع نع دمحنِ ممِ بالْقَاس نا عثَندح اللَّه ديبمن طريق  ع ،         ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عاب نعٍ عافن نعةَ وشائ

، هذا السياق واللفظ    "إِنَّ بِلَالًا يؤذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ          :"صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    
، بل هو مروي عنه يف سياق واحد كما ترى عند الشيخني، فكيف للبخاري، وهذا يوافق ما جاء عن ابن عمر

وسبق بيان سائر علل هذه الرواية       ! وهي تروي ما رواه وتوافقه؟! غلط ابن عمر: تقول عائشة رضي اهللا عنها
  !أثناء التخريج
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  .وجزم ابن حبان بذلك ومل يبده احتماال
  .)١(وأنكر ذلك عليه الضياء وغريه

فإن بالال كان يف أول ما شرع : مل يكن نوبا، وإمنا كانت هلما حالتان خمتلفتان : وقيل 
لصبح حىت يطلع الفجر ، وعلى ذلك حتمل رواية عروة عن األذان يؤذن وحده وال يؤذن ل

كان بالل جيلس على بييت وهو أعلى بيت يف املدينة ، فإذا رأى " امرأة من بين النجار قالت 
  .)٢(أخرجه أبو داود وإسناده حسن" الفجر متطأ مث أذن 

هللا عليه أن سائال سأل عن وقت الصالة ، فأمر رسول اهللا صلى ا" ورواية محيد عن أنس 
  .وإسناده صحيح)٣(احلديث أخرجه النسائي" وسلم بالال فأذن حني طلع الفجر

                                 
  .  ١٠٠٣املستدرك ص/  كالبلقيين يف حماسن االصطالح )١(
)٢(حديث رقم  أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة ب ةارنالْم قفَو اب الْأَذَان)وهو من أفراده على الكتب )٥١٩ ،

حدثَنا أَحمد بن محمد بنِ أَيوب حدثَنا إِبراهيم بن سعد عن محمد بنِ إِسحق عن محمد بنِ : "التسعة، ولفظه
     نرِ عيبنِ الزفَرِ بعج                 جِدـسلَ الْموح تيلِ بأَطْو ني متيكَانَ ب ارِ قَالَتجنِي النب نم أَةرام نرِ عيبنِ الزةَ بورع

 آهرِ فَإِذَا رإِلَى الْفَج ظُرني تيلَى الْبع سلجرٍ فَيحي بِسأْتفَي رالْفَج هلَيذِّنُ عؤكَانَ بِلَالٌ يي وإِن مقَالَ اللَّه طَّى ثُممت
  قَالَت كينوا ديمقشٍ أَنْ ييلَى قُرع كينعتأَسو كدمةً  : أَحـداحلَةً وا لَيكَهركَانَ ت هتملا عم اللَّهو ذِّنُ قَالَتؤي ثُم

اتمالْكَل هذنِي هع١/١٠٥( داود وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب". ت.(  
عن حميد عـن    : "، ولفظه )٥٤٤( أخرجه النسـائي يف كتاب املواقيت باب أول وقت الصبح، حديث رقم             )٣(

الْغ نا منحبا أَصفَلَم اةدالْغ لَاةص قْتو نع أَلَهفَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النلًا أَتجسٍ أَنَّ رأَن قشان نيح رأَم د
الْفَجر أَنْ تقَام الصلَاةُ فَصلَّى بِنا فَلَما كَانَ من الْغد أَسفَر ثُم أَمر فَأُقيمت الصلَاةُ فَصلَّى بِنا ثُم قَالَ أَين السائلُ                     

قْتنِ وذَيه نيا بم لَاةالص قْتو نأفراد النسائي عن الستةواحلديث من ". ع.  
وأخرج مسـم يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب أوقات الصلوات اخلمس حديث رقـم                  

)٦١٣" (لَاةالص قْتو نع أَلَهلًا سجأَنَّ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع أَبِيه نةَ عديرنِ بانَ بملَيس نع فَقَالَ لَه 
                     رـصالْع فَأَقَـام هرأَم ثُم رالظُّه فَأَقَام هرأَم بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُم رأَم سمالش الَتا زنِ فَلَميمونِي الْيعنِ يذَيا هنعلِّ مص

    الْم فَأَقَام هرأَم ةٌ ثُميقاُء نضيةٌ بعفترم سمالشو فَقالش غَاب نياَء حشالْع فَأَقَام هرأَم ثُم سمالش تغَاب نيح رِبغ
                   بأَنْ ي معا فَأَنبِه دررِ فَأَببِالظُّه درفَأَب هرالثَّانِي أَم موا أَنْ كَانَ الْيفَلَم رالْفَج طَلَع نيح رالْفَج فَأَقَام هرأَم ا  ثُمبِه رِد

وصلَّى الْعصر والشمس مرتفعةٌ أَخرها فَوق الَّذي كَانَ وصلَّى الْمغرِب قَبلَ أَنْ يغيب الشفَق وصلَّى الْعـشاَء                 
           ائالس نقَالَ أَي ا ثُمبِه فَرفَأَس رلَّى الْفَجصلِ وثُلُثُ اللَّي با ذَهمدعولَ         بسا را يلُ أَنجفَقَالَ الر لَاةالص قْتو نلُ ع

متأَيا رم نيب كُملَاتص قْتقَالَ و اللَّه."  
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مث أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بالل على حالته األوىل، وعلى ذلك 
ترتل رواية أنيسة وغريها، مث يف آخر األمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له 

  .)١(اهـ. "بالل بليلواستقر أذان . الفجر
هذا احلمع كله بتقدير صحة الرواية، وقد تبني أن الرواية عن عائشة ال تصح، : قلت 

  !وأن رواية أنيسة معلولة، واهللا اعلم
وأما ما ادعاه بعض الناس أن النيب  صلى اهللا : "رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(قال ابن القيم 

كتوم وكان كل منهما يف نوبته يؤذن بليل عليه وسلم  جعل األذان نوبا بني بالل وابن أم م
فأمر النيب  صلى اهللا عليه وسلم  الناس أن يأكلواويشربوا حىت يؤذن اآلخر فهذا كالم باطل 
على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ومل جيىء يف ذلك أثر قط ال بإسناد صحيح وال 

 شريعة وحيملها على ضعيف وال مرسل وال متصل ولكن هذه طريقة من جيعل غلط الرواة
السنة وخرب ابن مسعود وابن عمر وعائشة ومسرة الذي مل خينلف عليهم فيه أوىل بالصحة 

                                 
وكان سبب ذلك ما روي أنه رمبا كان أخطأ الفجر فـأذن قبـل              : "مث قال ). ١٠٣ـ٢/١٠٢( فتح الباري    )١(

يعين أن غلبـة    " أال إن العبد نام     : " وسلم أن يرجع فيقول   طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النيب صلى اهللا عليه          
النوم على عينيه منعته من تبني الفجر، وهو حديث أخرحه أبو داود وغريه من طريق محاد بن سلمة عن أيوب            
عن نافع عن ابن عمر موصوال مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة احلديث على ابن املديين وأمحـد               

بخاري والذهلي وأبو حامت وأبو داود والترمذي واألثرم والدارقطين على أن محادا أخطأ يف رفعه،         ابن حنبل وال  
وأن الصواب وقفه على عمر بن اخلطاب ، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن محادا انفرد برفعه ، ومع     

اي وسكون الـراء بعـدها      ذلك فقد وجد له متابع ، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زريب وهو بفتح الز               
ورواه عبد الرزاق عن معمـر عـن   . موحدة مث ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصوال لكن سعيد ضعيف       

وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطين وغريه اختلف . أيوب أيضا، لكنه أعضله فلم يذكر نافعا وال ابن عمر
 عبيد وغريه عن محيد بن هالل وأخرى من طريق          يف رفعها ووقفها أيضا، وأخرى مرسلة من طريق يونس بن         

سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس ، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظـاهرة ،                    
  اهـ  "فلهذا واهللا أعلم استقر أن بالال يؤذن األذان األول

ضعفه ابن القـيم يف إعـالم   "  نامأال إن العبد: "هذا احلديث الذي فيه أن بالال أذن قبل الوقت، وقوله   : قلت  
  ). ٣٦٣ـ٢/٣٦١(املوقعني 



٢٣٩  

  

  .)١(اهـ"واهللا أعلم
ومع :"رمحه اهللا، بعد ذكره مجع ابن خزميـة وابن حبـان) هـ٨٠٥ت(قال البلْقيين 

لل ولو فتحنا باب التأويالت الندفع كثري من ع. ذلك فدعوى القلب التبعد
  .)٢(اهـ"احملدثني

وأما اجلمع بأنه لعله كان بينهما تناوب : "رمحه اهللا) هـ١٣٠٤ت(قال اللكنوي 
فضعيف؛ إذ قد صرح يف بعض الروايات أن ابن أم مكتوم وكان أعمى كان اليؤذن حىت 

  .)٣(اهـ"يقال له أصبحت، أصبحت

                                 
  . ، يف املثال السادس واألربعني من أمثلة رد النصوص بالرأي)٢/٣٦٥( إعالم املوقعني )١(
  .١٠٠٤ـ١٠٠٣املستدرك ص/  حماسن االصطالح )٢(
  .  ٤٠٩ ظفر األماين ص)٣(



٢٤٠  

  

  احلديث الثالث
  

عمر، عن منصور عن طلحة عن أخربنا م: "رمحه اهللا) هـ٢١١ت(قال عبدالرزاق 
زينوا : عبدالرمحن بن عوسجة، عن الرباء بن عازب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)١("أصواتكم بالقرآن
حدثين حيي بن بكري عن يعـقوب بن عبدالرمحن : "رمحه اهللا) هـ٢٢٤ت(قال أبوعبيد 

: النيب صلى اهللا عليه وسلم قالالقاري، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة عن 
  .)٢("زينوا أصواتكم بالقرآن

                                 
، واحلاكم يف املـستدرك     )١/٣٥٧( احلديث   ، ومن طريقه اخلطايب يف غريب     )٢/٤٨٥( مصنف عبـدالرزاق    )١(

، من طريق مؤمل بن )٢١٤٦، حتت رقم ٢/٢٨٣(وأخرجه يف املستدرك أيضاً ). ٢١٥٥، حتت رقم ٢/٢٨٥(
من طريـق    ) ٨٥٨، حتت رقم    ٢/١٦١(وأخرجه ابن األعرايب يف معجمه      . إمساعيل عن سفيان عن منصور به     

  ! طلحة بن مصرف بهأمحد العطاردي، عن حممد بن فضيل عن األعمش عن
: وهذا سند ضعيف ومنت معلول، مقلوب، فقد رواه مجاعة وجم غفري عن منصور عن طلحة به بلفظ                : قلت  

  ! وهو أوىل، وسيأيت قريباً ذكر الرواية بذلك" زينوا القرآن بأصواتكم"
  :علل، وهي التالية" زينوا أصواتكم بالقرآن: "ويف سند احلديث بلفظ  
  .٦٠٧نعاين، على إمامته وثقته، عمي يف آخر عمره وتغري، كما يف التقريب صـ عبدالــرزاق الص  
  .٩٨٧ـ مؤمل بن إمساعيل أبوعبدالرمحن البصري، صدوق سيء احلفظ، كما يف التقريب ص  
: ٩٢، وقال يف التقريـب ص     )١/١١٢(امليزان  . ـ أمحد لعطاردي، هو أمحد بن عبداجلبار ضعفه غري واحد           

  اهـ "ة صحيحضعيف، ومساعه للسري"
ـ روى هذا احلديث مجاعة كثرية وجم غفري منهم سفيان واألعمش عن منصور عن طلحة عن عبدالرمحن بن   

 ومؤمـل عـن   ح، خالفاً لرواية عبدالـرزاق عن معمر     "زينوا القرآن بأصواتكم  : "عوسجة عن الرباء بلفظ   
ورواية أمحد العطاردي عن حممد بن ". زينوا أصواتكم بالقرآن: "سفيان كالمها عن منصور عن طلحة به بلفظ

  ".زينوا أصواتكم بالقرآن: "فضيل عن األعمش عن طلحة به، بلفظ
  !شاذة مقلوبة" زينوا أصواتكم بالقرآن: "فالرواية بلفظ: قلت  

، وأبوعوانة يف مستخرجه علـى صـحيح مـسلم،          )١٨ـ٣(، حتت رقم    ٧٦ فضائل القرآن أليب عبيد ص     )٢(
: ، من طريق عثمان بن خرزاد عن حيي بن بكري عنه به، وقال عثمان بن خرزاد               )٣٨٩٣، حتت رقم    ٢/٤٧٦(

  "!زينوا أصواتكم بالقرآن: "مث لقيت حيي فحدثين به. حدثين به حيي بن معني، عن حيي بن بكري، مثله
= 



٢٤١  

  

حدثنا احلسني بن إسحاق التستري حدثنا عبداهللا بن : "رمحه اهللا) هـ٣٦٠(قال الطرباين 
عمر بن أبان حدثنا عبداهللا بن خـراش عن العوام بن حوشب عن ابن عباس قال قال 

  .)١("لقرآنزينوا أصواتكم با: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  !هذا حديث مقلوب: قلت

زينوا القرآن : "رواه طلحة بن مصرف عن عبدالرمحن بن عوسجة، عن الرباء بلفظ
  :، ورواه عن طلحة مجاعة كثرية ذا اللفظ منهم"بأصواتكم

  .)٢(ـ احلجاج بن أرطاة عنه به
  .)٣(ـ احلسن بن عبيداهللا عنه به

__________________  
= 

زينـوا  : "ويبدو أن حيي بن بكري قد اضطرب يف روايته، فقد رواه عنه أبوعبيد وعثمان بن خـرزاد، بلفـظ                    
، من  )٣٨٩٢، حتت رقم    ٢/٤٧٦(، ورواه أبو عوانة يف مستخرجه على صحيح مسلـم          "صواتكم بالقرآن أ

طريق أيب أمية الصغاين وعبداهللا بن عبدالرمحن العنربي وحممد بن إمساعيل البخـاري كلهم عن حيي بن بكري                 
يرة رضـي اهللا عنـه      عن يعقـوب بن عبدالرمحن بن عبدالرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هر               

  !   ، ورواية هؤالء أوىل"زينوا القرآن بأصواتكم: "مرفوعاً
رواه الطرباين بإسنادين ويف    ): "٧/١٧٠(قال يف جممع الزوائد     ). ١١١١٣ حتت رقم    ١١/٨١( املعجم الكبري    )١(

جاله رجـال   رمبا أخطأ، ووثقه البخـاري وغريه، وبقية ر      : أحدمها عبداهللا بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال       
: كذا يف املطبوعة، ومل أقف يف املعجم الكبري للطرباين إال على طريق واحـد، مث قولـه                : اهـ قلت "الصحيح

؛ فقد ذكر هذا احلديث ابـن عــدي يف الكامـل     "ضعفه البخاري : "خطأ طبعي صوابه  " ووثقه البخاري "
مث ذكـر أن    " ن باصـواتكم  زينوا القـرآ  : "، يف ترمجة عبداهللا بن خـراش على الصواب بلفظ        )٤/١٥٢٥(

: وقال ابن عـدي". عبداهللا بن خـراش عن العوام بن العوام بن حوشب منكر احلديث: "البخـاري قال فيه
ولعبداهللا بن خـراش عن العوام من احلديث غري ما ذكرت و ال أعلم أنه يروي عن غري العوام أحاديـث،                    "

ضعفه الدارقطنــي وغـريه، وقـال       ): "٣/٤١٣(ان  اهـ ويف ترمجته من امليز    "وعامة ما يرويه غري حمفوظ    
  اهـ "منكر احلديث: ذاهب احلديث، وهو أخو شهاب، وقال البخاري: ليس بشيء، وقال أبوحامت: أبوزرعة

  !  وسيأيت لفظه على الصواب يف األصل قريباً ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ مع خترجيه  
  ).  ٢١٦٥، حتت رقم ٢/٢٨٧( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٢(
، حتـت   ٢/٢٨٦(، واحلاكم يف املستدرك     )١٣١٦، حتت رقم  ٤/١١٠الروض البسام   ( أخرجه متام يف فوائده      )٣(

  ).  ٢١٥٧رقم 



٢٤٢  

  

  .)١(ـ احلكم بن عتيبة عنه به
  .)٢(يب سليمان عنه بهـ محاد بن أ

  .)٣(ـ زائدة بن قدمة عنه به
  .)٤(ـ زيد بن أيب أنيسة عنه به

  .)٥(ـ سليمان بن مهران األعمش عنه به
  .)٦(ـ شـعبة عنه به

                                 
  ).  ٢١٧٣، حتت رقم ٢/٢٨٩( أخرجه احلاكم يف املستدرك )١(
 :وصـوابه ) سعيد بن زيد عن محاد    : (، ووقع فيه  )١٦١، حتت رقم    ٢/٥٢٢( أخرجه اإلمساعيلي يف مشيخته      )٢(

، ووقع يف كالم املقق ملشيخة اإلمساعيلي التعريف حبماد أنه ابن زيد، والصواب أنه محاد بن                "سعيد بن زريب  "
محاد بن طلحـة    : (، ووقع فيه  )٢١٥٨، حتت رقم    ٢/٢٨٦(أيب سليمان كما صرح به احلاكم يف املستدرك         

، حتت رقم ٢/٨٠٨(رغيب والترهيب ، وأخرجه األصبهاين يف الت"محاد عن طلحة اهلمداين   : "وصوابه) اهلمداين
١٩٧٩  .(  

ـ :  زينوا القرآن بصالتكم ـ  أو قال : "ولفظه) ٨٦٤، حتت رقم ٢/١٦٤( أخرجه ابن األعرايب يف معجمه )٣(
زينـو القـرآن    : "وجزم فيه بلفظ  ) ٢١٤٧، حتت رقم    ٢/٢٨٤(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك      "بأصواتكم
  ".  بأصواتكم

  ).  ٢١٦٢، حتت رقم ٢/٢٨٧(ملستدرك  أخرجه احلاكم يف ا)٤(
، ٥٢٢-٢/٥٢١(، وابن أيب شيبة يف املصنف       )٤١٧٥، حتت رقم    ٢/٤٨٤( أخرجه عبدالـرزاق يف املصنف      )٥(

، حتت رقـم    ٣٠/٦٣٦(،  )١٨٤٩٤، حتت رقم    ٣٠/٤٥١) (الرسالة(، و أمحد يف املسند      )٩٩٨٥حتت رقم   
، وأبـوداود يف  ٣٤، ٣٣أفعال العبـاد ص ، والبخاري يف خلق )١٨٦١٦، حتت رقم ٣٠/٥٨٠(،  )١٨٧٠٩

، حتـت  ١/٣٤٨(، النسـائي يف الكربى     )١٤٦٨(كتاب الصالة باب استحباب الترتيل يف القراءة حتت رقم          
، أبوعوانـة يف    )٣٦٢، حتت رقم    ١/١٤٦(،  الروياين يف مسنده      )٨٠٥٠، حتت رقم    ٥/٢١(،  )١٠٨٨رقم  

، حتت رقـم    ٢/٢٨٥( احلاكم يف املستدرك     ،)٣٩١١، حتت رقم    ٢/٤٨١(املستخرج على صحيح مسـلم     
  ).٣/٣٧٢(، والبغوي يف شرح السنة )١٠/٢٢٩(، )٢/٥٣(، والبيهقي يف السنن الكبري )٢١٥٥

فنسيت هذا احلـرف    : قال شعبـة : "، وعنده عقبه  )٧٣٨(، حتت رقم    ١٠٠ أخرجه الطبالسي يف مسنده ص     )٦(
، وأمحد يف املـسند     ]١٨-٢[،  ٧٦رآن ومعامله ص  ، وأبو عبيد يف فضائل الق     "حىت ذكرنيه الضحاك بن مزاحم    

،   "زينوا القرآن، كنت نسيتها فذكرنيها الـضحاك      : "، وفيه عقب احلديث   )١٨٧٠٤، حتت رقم    ٣٠/٦٣٢(
زينوا القـرآن   "وكنت أنسيت   : قال عبدالرمحن بن عوسجة   : "، وعنده ٣٤والبخاري يف خلق أفعال العباد ص     

، وابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة باب يف حـسن الـصوت             "حىت ذكرنيه الضحاك بن مزاحم    " باصواتكم
= 



٢٤٣  

  

  .)١(ـ عبدالرمحن بن زبيد عنه به
  .)٢(ـ عبدالرمحن بن عبدامللك بن أجبر عن أبيه عنه به

  .)٣(ـ عبدالغفار بن القاسم عنه به
  .)٤( بن منيـر عنه بهـ عبداهللا

  .)٥(ـ عيسى بن عبدالرمحن عنه به
  .)٦(ـ فطر بن خليفة عنه به

  .)٧(ـ ليث بن أيب سليم عنه به
  .)٨(ـ مـالك بن مغول عنه به

__________________  
= 

، ويف الصغرى يف كتـاب      )١٠٨٩، حتت رقم    ١/٣٤٨(، والنسائي يف الكربى     )١٣٤٢(بالقرآن، حتت رقم    
، )٣٥٣، حتت رقم ١/١٤٤(، والروياين يف مسنده )١٠١٥(االفتتاح باب تزيني القرآن بالصوت، حديث رقم 

، حتت  ٣/٢٤(، وابن خزميـة    "نسيت هذه حىت ذكرنيه الضحاك بن مزاحم      كنت  : قال ابن عوسجة  : "وعقبه
، حتت رقـم    ٢/٢٨٥(، واحلاكم   )٨١(، حتت رقم    ١٥٨، واآلجري يف أخالق محلة القرآن ص      )١٥٥١رقم  

كنت نسيت هذه الكلمة حىت ذكرنيها الـضحاك بـن   : قال عبدالرمحن بن عوسجة: "، وعنده عقبه  )٢١٥٥
، وسند متام فيه ثالثة جماهيل وسياق طويل جداً،         )١٣٠٤، حتت رقم    ٤/١٠٠ام  الروض البس (، ومتام   "مزاحم

  ).٢/٥٣(والبيهقي يف السنن الكبري 
، حتـت رقـم     ٢/٢٨٦(، احلاكم يف مـستدركه      )٧٢٠٦، حتت رقم    ٧/١٧٧( أخرجه الطرباين يف األوسط      )١(

٢١٥٨   .(  
، ٤٨عيد النقاش يف فوائد العـراقيني ص      ، وأبو س  )٢١٧٠، حتت رقم    ٢/٢٨٨( أخرجه احلاكم يف املستدرك      )٢(

  .  ٣٣حتت رقم 
  ).  برنامج العريس  ـ مكتبة احلديث الشريف) (٧٧٥( مسند الشاميني )٣(
، ومل يورد لفظه، وإمنا ساقه من لفظ رواية األعمش          )١٨٧٠٩، حتت رقم    ٣٠/٦٣٦( أخرجه أمحد يف املسند      )٤(

  .عن طلحة به
  ).  ٢١٦٧، حتت رقم ٢/٢٨٨( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٥(
  ).  ٢١٦٠، حتت رقم ٢/٢٨٦( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٦(
  ).  ٢١٦٦، حتت رقم ٢/٢٨٨(، واحلاكم )٣٦٠، حتت رقم ١/١٤٦( أخرجه الروياين يف مسنده )٧(
  ).٢١٦٠، حتت رقم ٢/٢٨٦(، و)٢١٤٥، حتت رقم ٢/٢٨٣( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٨(



٢٤٤  

  

  .)١(ـ حممد بن طلحة عنه به
  .)٢(ـ حممد بن عبيداهللا الفزاري عنه به

  .)٣(ـ منصور عنه به
  .)٤(ـ أبو إسحاق السبيعي عنه به

  .)٥(ام الرماين عنه بهـ أبوهش
  .)٦(ـ أبواليسع املكفوف عنه به
رواه اجلم الغفري : "رمحه اهللا عن هذا احلديث) هـ٤٣٠ت(وقد قال أبونعيم األصبهاين 
زبيد، ومنصور، واألعمش، وجابر اجلعفي، وابن أيب ليلى، : عن طلحة بن مصرف، منهم

                                 
، واحلاكم  ٣٤، والبخاري يف خلق أفعال العباد ص      )١٧٥١٦، حتت رقم    ٣٠/٤٧٩(ه   أخرجه أمحد يف مسند    )١(

  ).  ٢/١٧٦(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )٢١٦١، حتت رقم ٢/٢٨٧(يف املستدرك 
  ).  ٢١٦٨، حتت رقم ٢/٢٨٨( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٢(
، )١٨٦١٦، حتـت رقـم   ٥٨٠/ ٣٠(، أمحد )٤١٧٥، حتت رقم ٢/٤٨٤( أخرجه عبدالـرزاق يف مصنفه    )٣(

، والبخاري يف خلق أفعال العبـاد       )٣٥٠٠(والدارمي يف كتاب فضائل القرآن باب التغين بالقرآن حتت رقم           
، حتت رقم ١/١٤٦(، )٣٥٨، حتت رقم ١/١٤٥(،  )٣٥٢، حتت رقم    ١/١٤٤(، والروياين يف مسنده     ٣٤ص

، )٢١٤٨، حتـت رقـم      ٢/٢٨٤(، واحلاكم   )٧٤٩، حتت رقم    ٣/٢٥اإلحسان  (، وابن حبــان    )٣٦٢
  ).٢١٤٩،٢١٧٣، حتت رقم ٢/٢٨٩(، )٢١٥١، حتت رقم ٢/٢٨٤(
، "وزينوا القرآن بأصـوتكم   : "وحسبت أنه قال  : قال: "عقب إخراجه هلذا الطريق   ) ١٠/٢٢٩(وعند البيهقي     

عوسجة كـان   هذا حديث طويل قد رواه مجاعة عن طلحة بن مصرف، إال أن عبدالرمحن بن               : قال البيهقي 
كنت نسيت هذه الكلمة حـىت      : "وقال يف رواية شـعبة  عن طلحة بن مصرف عنه         . يشك يف هذه اللفظة   

  اهـ "."ذكرنيها اضحاك بن مزاحم
يف الرواية األوىل مل يشك عبدالرمحن يف تلك اللفظة، وكذا أخرجـه            : "وتعقبه ابن التركماين رمحه اهللا بقوله       

ر عن األعمش، وكذا أخرجه ابن ماجه عن حممد بن بشار ثنا حيي بـن               أبـوداود والنسائي من حديث جري    
  اهـ"وليس فيه كنت نسيت هذه الكلمة. سعيد وحممد بن جعفر عن شعبه عن طلحة

  نسيها فذُكِّر ا فتذكرها فكان ماذا؟  : قلت  
  ).  ٥/٢٧(، وأبونعيم يف احللية )٢١٥٢، حتت رقم ٢/٢٨٤( أخرجه احلاكم )٤(
  ).٢١٦٣، حتت رقم ٢/٢٨٧(اكم يف املستدرك  أخرجه احل)٥(
  ).  ٢١٦٩، حتت رقم ٢/٢٨٨( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٦(
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اد بن أيب سليمان، وأبوجناب واحلكم بن عتيبة، وحممد بن سوقة، ورقية بن مصقلة، ومح
الكليب، وابن أجبر، واحلسن بن عبيداهللا النخعي، وليث بن أيب سليم، ومالك بن مغول، 
ومسعر، وفطر بن خليفة، وزيد بن أيب أنيسة، وعلقمة بن مرثد، وعبدالغفار بن القاسم، 

مارة، وأشعث بن سوار، واحلجاج بن أرطاة، وعيسى بن عبدالرمحن السلمي، واحلسن بن ع
والقاسم بن الوليد اهلمداين، وحممد بن عبيداهللا الثوري، وحممد بن طلحة، وشعبة، وأبوهاشم 
الرماين، وأبان بن صاحل، ومعاذ بن مسلم، وحممد بن جابر، يف آخرين منهم من طوله ومنهم 

  .)١(اهـ"من اختصره
ة عن مجيع هؤالء رووا احلديث عن طلحة بن مصرف عن عبدالرمحن بن عوسج: قلت

، ومنهم من طوله ومن من اقتصر على هذه "زينوا القرآن بأصواتكم: "الرباء مرفوعاً بلفظ
زينوا أصواتكم : "اجلملة فقط، وهذا واضح يف أن رواية احلديث عن الرباء مرفوعاً بلفظ

  .رواية مقلوبة املنت" بالقرآن
، "آن بأصواتكمزينوا القر: "ويؤكد هذا، جمي احلديث عن الرباء من طرق أخرى بلفظ

  :من طريق مجاعة منهم
  . )٢(ـ إبراهيم بن أيب طلحة عن احلسني بن الضحاك عن عمار بن حممد عن الرباء

  .)٣(ـ عبدالغفار بن القاسم أبومرمي عن عـدي بن ثابت عن الرباء
ـ مـالك بن مغول وفطر بن خليفة عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن 

  .)٤(الرباء

                                 
  ).  ٥/٢٧( حلية األولياء )١(
  ).  ٢١٥٠، حتت رقم ٢/٢٨٤( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٢(
  ).  ٢١٧٢، حتت رقم ٢/٢٨٩( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٣(
، )٤/٢٧١(، وأبوالشيخ يف طبقات احملدثني باصبهان )١٧٠٦، حتت رقم    ٣/٢٥٨( أخرجه أبويعلى يف مسنده      )٤(

، حتـت رقـم     ٢/٢٨٦أطراف الغرائب   (، والدارقطين   )٣١٥، حتت رقم    ٢/٦٨٩(واإلمساعيلي يف مشيخته    
، حتت ٢/٢٨٩(، واحلاكم يف مستدركه )قطن(إىل ) فطر(، ووقع يف السند عنده سقط، وحترف اسم       )١٣٨٢

  ).٢١٧٣رقم 
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  .)١(عمارة عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن الرباءـ احلسن بن 
  .)٢(ـ صدقة بن أيب عمران عن علقمة بن مرثد عن زاذان عن الرباء
  .)٣(ـ قيس بن الربيع عن زبيد عن عبدالرمحن بن عوسجة عن الرباء

  .)٤(ـ عتبة بن أيب حكيم عن طلحة بن نافع عن عبدالرمحن بن عوسجة عن الرباء
، من طريق أيب "زينوا القرآن بأصواتكم: "ديث عن أيب هريرة مرفوعاً بلفظكما جاء احل

أمية الصغاين وعبداهللا بن عبدالرمحن العنربي وحممد بن إمساعيل البخـاري كلهم عن حيي 
بن بكري عن يعقـوب بن عبدالرمحن بن عبدالرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب 

  .)٥(هريرة رضي اهللا عنه به
من طريق عبداهللا بن خراش " زينوا القرآن بأصواتكم: "اء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظوج

                                 
، )٤/٢٧١(، وأبوالشيخ يف طبقات احملدثني باصبهان )١٧٠٦، حتت رقم    ٣/٢٥٨( أخرجه أبويعلى يف مسنده      )١(

، حتـت رقـم     ٢/٢٨٦أطراف الغرائب   (، والدارقطين   )٣١٥، حتت رقم    ٢/٦٨٩(واإلمساعيلي يف مشيخته    
  .، ووقع يف السند عنده سقط)١٣٨٢

حـسنوا  : "، بلفـظ  )٣٥٠١(ين بالقرآن، حديث رقـم       أخرجه الدارمي يف كتاب فضائل القرآن باب التغ        )٢(
، ومتام )٢١٧١، حتت رقم ٢/٢٨٨(، واحلاكم يف مستدركه "بأصواتكم فإن حسن الصوت يزيد القرآن حسناً

  ".فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسناً: "، وعنده زيادة)١٣١٨، حتت رقم ٤/١١٤الروض البسام (
  ).  ٧٧١( سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم وقد صحح هذا الطريق لغريه، األلباين يف  

، حتت ٢/٢٨٥(، واحلاكم يف مستدركه )٢٠٧٧(، حتت رقم ٣٠٧ أخرجه البغوي يف مسند علي بن اجلعد ص)٣(
  ).  ٤/٢٦١(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )٢١٧٤، حتت رقم ٢/٢٨٩(، و )٢١٥٣رقم 

  ).  ١٦٨٦، حتت رقم ٣/٢٤٥( أخرجه أبويعلى يف مسنده )٤(
، وأخرجه من طريـق حممـد بـن إمساعيـل           )٣٨٩٢، حتت رقم    ٢/٤٧٦( أخرجه أبوعوانة يف مستخرجه      )٥(

  ).٧٥٠، حتت رقم ٣/٢٧(البخـاري عن حيي بن بكري به ابن حبـان 
، عن حيي بن    )١٨ـ٣(، حتت رقم    ٧٦ورواية هؤالء أوىل من رواية أيب عبيد يف فضائل القرآن أليب عبيد ص              

، من طريق عثمان بـن      )٣٨٩٣، حتت رقم    ٢/٤٧٦(يف مستخرجه على صحيح مسلم،      بكري به، وأيب عوانة     
: حدثين به حيي بن معني، عن حيي بن بكري به بلفظ          : خرزاد عن حيي بن بكري عنه به، وقال عثمان بن خرزاد          

  "!زينوا أصواتكم بالقرآن: "مث لقيت حيي فحدثين به". زينوا اصواتكم بالقرآن"
  !ة واجلم الكثري أوىلما رواه اجلماع: قلت  
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  .)١(بن حوشب، عن العوام بن حوشب، عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنه به
ومن طريق أيب سـعد سعيد بن املرزبان البقال عن الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .)٢(به
، من طريق "زينوا القرآن باصواتكم: "مرفوعاً بلفظوجاء عن عبدالرمحن بن عوف، 

صاحل بن موسى عن عبدلعزيز بن رفيع عن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف عن عبدالرمحن 
  .)٣(بن عوف، به

، من طريق عبيداهللا بن قاسم بن "زينوا القرآن بأصواتكم: "وجاء عن عائشة مرفوعاً بلفظ
  .)٤(روة، عن أبيه عن عائشة بهعمر الثوري، عن الثوري، عن هشام بن ع

زينوا القرآن حبسن اصواتكم وطهروا طريق : "وجاء عن عبداهللا بن جراد مرفوعاً بلفظ
  .)٥("القرآن بالسواك

                                 
). ٢٧٨٤، حتت رقـم  ٣/٣٢٢أطراف الغرائب (، والدارقطـين )٤/١٥٢٥( أخرجه ابن عـدي يف الكامل    )١(

عبداهللا بن خـراش عن العوام     : "ذكره ابن عـدي يف ترمجة عبداهللا بن خراش، وذكر أن البخـاري قال فيه            
اهللا بن خـراش عن العوام من احلديث غري ما ولعبد: "وقال ابن عـدي". بن العوام بن حوشب منكر احلديث

  اهـ"ذكرت و ال أعلم أنه يروي عن غري العوام أحاديث، وعامة ما يرويه غري حمفوظ
، سند احلديث عند الدارقطـين يف األفراد، وحال السند كمـا           )١٣/٥١٩(وحسن احلافظ يف الفتح     : قلت    

  !والذي يليهرأيت، ولعله حسنه بالنظر إىل جمموع الطريقني هذا، 
، يف ترمجة سعيد بن املرزبان، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمـع       )٣/١٢٢١( أخرجه ابن عـدي يف الكامل       )٢(

، وقال "ليس بشيء" "ضعيف: "، وذكر ابن عـدي أن ابن معيـن  قال عن سعيد البقال       )٢/١٣٢(والتفريق  
       ".يثمنكر احلد: "، وقال البخاري"ضعيف احلديث متروك احلديث: "الفالس

تفرد ذا اإلسناد صاحل، : "، وقال البزار)٢٣٢٩، حتت رقم ٣/٩٦كشف األستار ( أخرجه البـزار يف مسنده )٣(
وهو لني احلديث، مل يتابع على هذا، وإمنا ذكرته آلبني علته، وإمنا يروى هذا عن الزهري وحممد بن عمرو عن 

  ). ٥١٩/ ١٣(ظ ابن حجـر يف الفتح اهـ وضعف سند البـزار احلاف"أيب سلمة عن أيب هريرة
  ).  ٢٥٨٧، حتت رقم ٢/٤٠٨تقريب البغية ) (١/١٣٩( أخرجه أبونعيم األصبهاين يف حلية األولياء )٤(
وعبداهللا بن جراد معدود يف الصحابة، كما يف        : قلت).  ٢/٤١٧( أخرجه معلقاً الديلمي يف مسند الفردوس        )٥(

وتعقب ابن حجـر الذهـيب يف إيـراده يف امليـزان،   .  جراد التابعي، وهو غري عبداهللا بن  )٣/٢٨٨(اإلصابة  
  ).٣/٢٦٦(، لسان امليزان )٣/٤٠٠(امليزان : انظر
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، فهو أوىل،  ويرشحه "زينوا القرآن بأصواتكم: "فهذا احلديث من هذه الطرق جاء بلفظ
عن الرباء وابن عباس، وأيب " قرآنزينوا أصواتكم بال: "أن الطرق اليت جاءت بلفظ: أن تعلم

  ".زينوا اصواتكم بالقرآن: "هريرة، ضعيفة معلولة؛ مما يؤكد حصول القلب فيه بروايته بلفظ
: اين أيوب أن أحدث : حدثنا أبوقطن عن شـعبة قال: "قال حيي بن معني: فإن قيل

  .)١("زينو القرآن بأصواتكم
وإمنا كره أيوب فيما نرى أن يتأول : "رمحه اهللا) هـ٢٢٤ت(قال أبوعبيد : فاجلواب 

الناس ذا احلديث الرخصة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه األحلان املبتدعة، 
  .)٢(اهـ"فلهذا اه أن يحدث به

مث إن شعبـة رمحه اهللا، روى احلديث متوكالً : "رمحه اهللا) هـ٧٧٤ت(وقال ابن كثري 
ترِك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثري، بل قد على اهللا كما روي له، ولو 

تطرقوا إىل تأويل آيات كثرية من القرآن ومحلوها على غري حماملها الشرعية املرادة، وباهللا 
  .)٣(اهـ"املستعان وعليه التكالن و الحول وال قوة إال باهللا

صواتكم بالقرآن، هكذا معناه زينوا أ: رمحه اهللا) هـ٣٨٨ت(قال اخلطايب : فإن قيل
عرضت الناقة : فسره غري واحد من أئمة احلديث، وزعموا أنه من باب املقلوب كما يقال

  . ...عرضت احلوض على الناقة: على احلوض، أي
...  

مث أسند من طريق عبدالرازق حدثنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبدالرمحن بن 
زينوا أصواتكم «:  اهللا عليه وآله وسلم قالعوسجة عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى

  .»بالقرآن
  .اشغلوا أصواتكم بالقرآن واهلجوا بقراءته واختذوه شعاراً وزينة: واملعىن

                                 
، عن حيي   ]١٨-٢٠[،  ٨١وساقه أبوعبيد يف فضائل القرآن ومعامله ص      .  ٢٧٤ص/ النص/ سؤاالت ابن اجلنيد   )١(

  ".  زينوا القرآن باصواتكم:اين أيوب أن أحدث ذا احلديث: "بن سعيد، عن شـعبة قال
  .  ٨١ فضائل القرآن ومعامله ص)٢(
  .  ١١٢ـ١١ فضائل القرآن البن كثري ص)٣(
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وفيه دليل ـ على هذه الرواية من طريق منصور ـ أن املسموع من قراءة القارىء هو 
  .)١(اهـ."القرآن وليس حبكاية للقرآن

وملا رأى بعضهم أن القرآن أعظم وأجل من أن حيسن : "وكذا قال السندي رمحه اهللا
معناه زينوا أصواتكم بالقرآن هكذا فسره : بالصوت بل الصوت أحق أن حيسن بالقرآن؛ قال

  .)٢(اهـ"غري واحد من أئمة احلديث زعموا أنه من باب القلب
  !تقدم بيان وتقرير أن الرواية بتقدمي األصوات مقلوبة: فاجلواب 

من باب املقلوب من أساليب كالم " زينوا اصواتكم بالقرآن: "ديث بلفظودعوى أن احل
حسنوا أصواتكم بالقرآن وأعطوا كل حرفه حقه : ، ال داعي هلا إذ معىن احلديث)٣(العرب

  .وهذا معىن جاء ما يشهد له يف النصوص! ومستحقه ووفوه خمرجه
" زينوا القرآن بأصواتكم":" رمحه اهللا) هـ٦٠٦ت(قال جمد الدين املبـارك ابن األثري 

الْهجوا بقراءته وتزينوا به، وليس ذَلك : واملعىن. قيل هو مقْلوب، أي زينوا أصواتكم بالقُرآن
يلهج بِتالوته :  أي)٤("ليس منا من مل يتغن بالقُرآن: "على تطْريب القَول والتحزين، كقوله

  .  ومن تقدمهما)٥(هكذا قال اهلروى واخلطَّايب. لغناء والطَّربكما يلهج سائر الناس با
ال حاجةَ إىل القَلْب، وإمنا معناه احلثّ على الترتيل الذي أمر به يف قوله : وقال آخرون

 ويلٌ للشعر من: ؛ فكأنَّ الزينة للمرتل ال للقُرآن، كما يقال}ورتلِ القُرآنَ ترتيال{: تعاىل
رواية السوِء، فهو راجع إىل الراوى ال للشعرك فكأنه تنبيه للمقَصر يف الرواية على ما يعاب 

                                 
  .  باختصار) ١٣٨ـ٢/١٣٧( معامل السنن )١(
  ).  ١/٤٠٤( حاشية السندي على سنن ابن ماجة )٢(
، معجم علوم اللغة    )١/٣٢٧( املقلوب باب من فنون كالم العرب، انظر األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي              )٣(

  .٣٢٣ص
  . حديث صحيح)٤(

، حـديث رقـم     "واسروا قولكم أو اجهروا به    {: أخرجه البخـاري يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل          
"  لَم يتغن بِالْقُرآنلَيس منا من: "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   : "، ولفظه )٧٥٢٧(

 هرغَي ادزو" :بِه رهجي  ."  
  ).   ١٣٨ـ٢/١٣٧(، معامل السنن )١/٣٥٧( غريب احلديث للخطايب )٥(



٢٥٠  

  

: عليه من اللَّحن والتصحيف وسوء األداء، وحثّ لغريه على التوقّى من ذلك، فكذلك قولُه
  .تدبر ومراعاة اإلعرابيدل على ما يزين به من الترتيل وال" زينوا القُرآن"

زينوا قراءتكم القُرآن : أراد بالقُرآن القراءةَ، فهو مصدر قَرأَ يقرأُ قراءة وقُرآنا، أي: وقيل
  . بأصواتكم

أنَّ النيب صلى اللّه عليه : "ويشهد لصحة هذا، وأن القَلب ال وجه له، حديث أيب موسى
لو علمت أنك : فقال! لقد أُوتيت مزمارا من مزامري آل داود: وسلم استمع إىل قراءته فقال

  .حسنت قراءته وزينتها: ، أي)١("تستمع حلبرته لك تحبرياً

                                 
  !فهو حسن لغريه فقط" لوعلمت أنك تسمعه حلربته لك حتبرياً: " حديث صحيح، دون قوله)١(

، )٥٠٤٨( الصوت بالقراءة والقرآن، حديث رقـم        أخرجه البخـاري يف كتاب فضائل القرآن، باب حسن         
، )٧٩٣(ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن، حديث رقـم               

وسى لَقَد أُوتيت عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لَه يا أَبا م     : "ولفظ البخاري 
داوريِ آلِ دامزم نا مارمزم "  

، حتت رقـم    ١٣/٢٦٦(أخرجها أبويعلى يف مسنده     " لو علمت أنك تسمع حلربته لك حتبرياً      : "وهذه الزيادة   
، عن سعيد   ]وهو ضعيف : قلت[، من طريق خالد بن نافع األشعري،        )١/٢٥٨(، وأبونعيم يف احللية     )٧٢٧٩

، ..." وعائشة مرا بأيب موسى وهو يقرأ يف بيتـه         صلى اهللا عليه وسلم   ، عن أيب موسى، أن النيب       بن أيب بردة  
، ٢/٣٨٤(وأبونعيم يف مستحرجه على صحيح مسـلم       ) ١٦، حتت رقم    ١/١٧(وأخرجه الروياين يف مسنده     

صلى اهللا يب مسع الن: "من طريق مـالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن احلصيب) ١٨٠٢حتت رقم 
ولفظ أيب نعيـم ليس فيه حمل الشاهد، وأخرجه أبونعيــم يف           ..."  صوت أيب موسى وهو يقرأ     عليه وسلم 

والبيهقـي يف الـسنن الكـبري       ) ١٨٠٣، حتـت رقـم      ٢/٣٨٤(مستخرجه علـى صـحيح مـسـلم        
صلى ، من طريق حيي بن سعيد عن طلحة بن حيي عن أيب بردة، عن أيب موسى قال النيب                   )٢٣١ـ١٠/٢٣٠(

بدالً ) خال أيب بردة (وعند أيب نعيـم    ...". لو رأيتين يا أبا موسى وأنا امسع قراءتك  البارحة         : اهللا عليه وسلم  
  )! أيب بردة(من 

    .فالزيادة حسنة ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ مبجموع هذه الطرق، واهللا اعلم  
هو سعيد بـن    ( أيب معاوية    من طريق ) ٣٤٥٨(، حتت رقم    ٤٩٦وأخرج البغوي يف مسند علي بن اجلعد ص         

قدمنا البصرة مع أيب موسى وهو أمري البصرة، فقام من الليل يتهجد فلما أصبح : عن ثابت عن أنس قال) زريب
لو علمت أن أحداً يسمع     : فقال! لو رأيت إىل نسوتك وقرابتك يستمعون لقراءتك      ! أصلح اهللا األمري  : قيل له 

    !".حلربته حتبرياًقراءيت لزينت كتاب اهللا تعاىل بصويت، و



٢٥١  

  

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "ويؤيد ذلك تأييداً ال شبهةَ فيه حديث ابن عباس
  .)٢(اهـ."واللّه أعلم. )١("لقُرآن حسن الصوتلكُلّ شىٍء حلْيةٌ؛ وحليةُ ا: قال

زينوا القرآن : "وقال  صلى اهللا عليه وسلم: "رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية 
إن هذا من املقلوب، وإن املراد زينوا أصواتكم بالقرآن؛ فهذا : وغلط من قال"! بأصواتكم

  .وإن كان حقا فاملراد حتسني الصوت بالقرآن
ووهم من فسره بالغىن الذي هو ضد " ليس منا من مل يتغن بالقرآن: "نه أنه قالوصح ع

  :الفقر، من وجوه
  .أن ذلك املعىن إمنا يقال فيه استغىن ال تغىن: أحدها 
حنن أعلم : "قال أمحد. هذا لفظه" جيهر به"أن تفسريه قد جاء يف نفس احلديث : والثاين 

  ".به حيسنه ما استطاعذا من سفيان وإمنا هو حتسني الصوت 
أن هذا املعىن ال يتبادر إىل الفهم من إطالق هذا اللفظ ولو احتمله فكيف وبنية : الثالث 

  .)٣(اهـ"اللفظ ال حتتمله كما تقدم

                                 
  . إسناده حسن لغريه)١(

من طريق إمساعيل بن عمرو عن حممد بن مـروان          ) ٧٥٣١، حتت رقم    ٧/٢٩٣(أخرجه الطرباين يف األوسط       
رواه الطرباين يف األوسط وفيه     ): "٧/١٧١(عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، به، قال يف جممع الزوائد              

  اهـ "فإمساعيل بن عمرو البجلي وهو ضعي
، حتت رقم ٣/٩٦كشف األستار (، والبـزار )٤١٧٣، حتت رقم ٢/٤٨٤(وأخرجه عبدالـرزاق يف املصنف   

، )٤/١٤٥٢(اهـ، وابن عـدي يف الكامل      "تفرد به عبداهللا بن احملرر وهو ضعيف احلديث       : "، وقال )٢٣٣٠
صلى اهللا عليـه    عن رسول اهللا    ،  من طريق عبداهللا بن حمرر عن قتادة عن أنس            "عبداهللا بن حمرر  : "يف ترمجة 

  .اهـ"رواه البـزار وفيه عبداهللا بن حمرر وهو متروك): "٧/١٧١( به، وقال يف جممع الزوائد وسلم
من طريق الفضل بن حرب البجلي، عن عبدالرمحن بن بديل عن           ) ٧/٢٦٨(وأخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد        

فضالة بن حرب : والفضل بن حرب ويقال .  به سلمصلى اهللا عليه و   أبيه عن أنس بن مـالك عن رسول اهللا         
  اهـ"بصري جمهول بالنقل حديثه غري حمفوظ): "٤/٤٤٠(ال يعرف، قال يف اللسان 

  !فاحلديث حسن لغريه إن شاء اهللا تعاىل مبجموع الطرق  
  ).  ٣٢٦ـ٢/٣٢٥( النهاية يف غريب احلديث واألثر )٢(
  .٢٦٨ روضة احملبني ص)٣(



٢٥٢  

  

وكان  صلى اهللا عليه وسلم  يتغىن به ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم : "وقال أيضاً
، وحكى عبداهللا بن مغفل ترجيعه آآآثالث }بيناإنا فتحنا لك فتحا م{: الفتح يف قراءته

 .)١(مرات ذكره البخـاري

ليس منا من مل : "،  وقوله"زينوا القرآن بأصواتكم: "وإذا مجعت هذه األحاديث إىل قوله
؛ )٣("ما أذن اهللا لشيء كأذنه لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن: "،  وقوله)٢("يتغن بالقرآن

صلى اهللا عليه وسلم  كان اختيارا ال اضطرارا هلز الناقة له فإن علمت أن هذا الترجيع منه  
هذا لو كان ألجل هز الناقة ملا كان داخال حتت اإلختيار فلم يكن عبداهللا بن مغفل حيكيه 

كان يرجع : ويفعله اختيارا ليؤتسى به وهو يرى هز الراحلة له حىت ينقطع صوته، مث يقول
، ولو كان من هز الناقة مل يكن منه فعل يسمى يف قراءته فنسب الترجيع إىل فعله

  .)٤(اهـ!"ترجيعاً
ليس من باب املقلوب يف اللغة العربية، " زينوا القرآن باصواتكم: "فاحلديث بلفظ: قلت
  !حسنوا أصواتكم عند قرءاتكم للقرآن العظيم: ومعناه

لْقَمع نانَ عرمأَبِي ع نقَةُ بداذَانَ أَبِي وقد أخرج الدارمي من طريق صز نع ثَدرنِ مةَ ب
                                 

عـن  : "، ولفظه )٥٠٤٧(ه، منها يف كتاب فضائل القرآن، باب الترجيع، حديث رقم            يف مواضع من صحيح    )١(
رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْرأُ وهو علَى ناقَته أَو جمله وهي تِسري بِه وهو يقْرأُ               : عبد اللَّه بن مغفَّلٍ قَالَ    

واللفظ الذي أشار إليه املصنف أخرجه البخـاري ". تحِ أَو من سورة الْفَتحِ قراَءةً لَينةً يقْرأُ وهو يرجعسورةَ الْفَ
عن : "ولفظه).٧٥٤١( وروايته عن ربه، حديث رقم صلى اهللا عليه وسلميف كتاب التوحيد، باب ذكر النيب  

فَّلٍ الْمغنِ مب اللَّه دبقَالَع نِيز :اقَةلَى نحِ عالْفَت موي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَيحِ  رةَ الْفَتورأُ سقْري لَه
لَولَا أَنْ يجتمع النـاس     : قَالَفَرجع فيها قَالَ ثُم قَرأَ معاوِيةُ يحكي قراَءةَ ابنِ مغفَّلٍ و          : أَو من سورة الْفَتحِ قَالَ    

: علَيكُم لَرجعت كَما رجع ابن مغفَّلٍ يحكي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْت لمعاوِيةَ كَيف كَانَ ترجِيعه قَالَ
اترآ آ آ ثَلَاثَ م"  

  !   صحيح أخرجه البخاري سبق خترجيه قريباً وأنه حديث)٢(
  . حديث صحيح، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه)٣(

، )٧٥٤٤(أخرجه البخـاري يف كتاب التوحيد، باب قول النيب املاهر بالقرآن مع الكرام الربرة، حديث رقم                  
  ).  ٧٩٢(ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن، حديث رقم 

  ).  ٤٨٤ـ١/٤٨٣(د املعاد  زا)٤(



٢٥٣  

  

حسنوا : "عمر عن الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ
  .)١("الْقُرآنَ بِأَصواتكُم فَإِنَّ الصوت الْحسن يزِيد الْقُرآنَ حسنا

يق سعيد بن زريب عن محاد بن أيب سليمان، عن إبراهيم عن علقمة عن وجاء من طر
إن حسن الصوت تزيني : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبداهللا قال

  .)٢("للقرآن
وهذا احلديث يفسر احلديث اآلخر ويبني معناه، وأفضل ما فُسر به احلديث ما جاء يف 

  !احلديث

                                 
  . حديث حسن)١(

حـسنوا  : "، بلفـظ )٣٥٠١(أخرجه الدارمي يف كتاب فضائل القرآن باب التغين بالقرآن، حـديث رقـم          
، ومتام )٢١٧١، حتت رقم ٢/٢٨٨(، واحلاكم يف مستدركه "بأصواتكم فإن حسن الصوت يزيد القرآن حسناً

  ".فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسناً: " زيادة، وعنده)١٣١٨، حتت رقم ٤/١١٤الروض البسام (
إسـناده جيـد علـى شـرط        ): "٧٧١(وقد قال األلباين عنه يف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم             

  ).  ٤/١١٤(اهـ، وحسنه صاحب الروض الباسم "مسلم
  . حديث حسن لغريه)٢(

اهــ،  "ه سعيد وليس بـالقوي    تفرد ب : "، وقال )٢٣٣١، حتت رقم    ٣/٩٦كشف األستار   (أخرجه الـبزار     
، و اهليثم بـن كليـب يف مـسنده          )٣٤٥٦(، حتت رقم    ٤٩٦وأخرجه البغوي يف مسند علي بن اجلعد ص       

، وابن عــدي يف الكامـل       )١٠٠٢٣، حتت رقم    ١٠/١٠١(بنحوه، الطرباين يف املعجم الكبري      ) ١/٣٣٩(
غريب من حديث محـاد   ":وقال) ٣٧٣٩، حتت رقم    ٤/١١٢أطراف الغرائب   (، والدارقطنـي   )٣/١٢٠٢(

بن أيب سليمان عن إبراهيم، تفرد به أبومعاوية العباداين وهو سعيد بن زريب عنه ذه األلفاظ، ورواه حارث بن 
غريب : "، وقال أبونعيـم)٢٣٦ـ٤/٢٣٥(اهـ، وأبونعيـم يف احللية "احلارث عن قيس عن محاد بلفظ آخر

، وسـاقه   )٢/١٣٥( موضح أوهام اجلمع والتفريـق       اهـ،  وأخرجه اخلطيب يف    "من حديث إبراهيم ومحاد   
يف ترمجة  ) ٢/١٣٦(ومل يقل شيئاً، وساقه يف امليزان       ) ٤/٥٨(الذهبـي يف ترمجة عروة من سري أعالم النبالء         

  .سعيد بن زريب وعده من مناكريه
، فتابع قيس يف ترمجة قيس بن الربيع عنه عن محاد بن أيب سليمان به بنحوه          ) ٦/٢٠٦٨(وأخرجه ابن عـدي      

وهذا ما أعلم رواه ذا اإلسناد عـن  : "بن الربيع، أبا معاوية العباداين سعيد بن زريب، وقال ابن عـدي عقبه          
  .اهـ"العباداين) أبوعاصم: يف املطبوع(قيس بن الربيع و أبومعاوية ) عن: يف املطبوع(محاد بن أيب سليمان غري 

  ! تعاىل ـ إىل احلسن لغريهفاحلديث مبا قبله يرتقي ـ إن شاء اهللا: قلت  



٢٥٤  

  

  : فائدة
: باب قَولِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: " صحيحه يف كتاب التوحيدبوب البخـاري يف

"كُماتوآنَ بِأَصوا الْقُرنيزو ةررامِ الْبرالْك عم آنبِالْقُر راهالْم."  
هذا احلديث " وزينوا القرآن بأصواتكم: "قوله: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

األحاديث اليت علقها البخاري ومل يصلها يف موضع آخر من كتابه، وقد أخرجه يف من 
  .كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء ذا

وأخرجه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزمية وابن حبان يف 
  .صحيحيهما من هذا الوجه

  :ويف الباب
  .ريرة أخرجه ابن حبان يف صحيحهعن أيب ه

  .وعن ابن عباس أخرجه الدارقطين يف اإلفراد بسند حسن
  .وعن عبد الرمحن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف

  .وعن ابن مسعود وقع لنا يف األول من فوائد عثمان بن السماك ولكنه موقوف
لترتيل واملهارة يف القرآن املد وا" زينوا القرآن بأصواتكم " املراد بقوله : قال ابن بطال 

جودة التالوة جبودة احلفظ فال يتلعثم وال يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسري اهللا تعاىل كما 
  .يسره على الكرام الربرة

ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إىل أن املاهر بالقرآن هو احلافظ له مع : قال
  .ذ سامعه انتهىحسن الصوت به واجلهر به بصوت مطرب حبيث يلت

والذي قصده البخاري إثبات كون التالوة فعل العبد فإا يدخلها التزيني والتحسني 
  .)١(اهـ"وقد يقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على املراد. والتطريب

                                 
  ).  ١٣/٥١٩( فتح الباري )١(



٢٥٥  

  

  احلديث الرابع
  

قال ابن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن عبداهللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة عن 
إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه وال يربك : " اهللا عليه وسلم  قالالنيب  صلى

  ".كربوك الفحل
  .)١("أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه: "وجاء بلفظ

  !هذا حديث مقلوب
  :والصحيح الثابت خالفه وهو ما جاء

يعمد أَحدكُم فَيبرك في صلَاته برك : "ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَعن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّ
  "الْجملِ

  .)٢("إِذَا سجد أَحدكُم فَلَا يبرك كَما يبرك الْبعري ولْيضع يديه قَبلَ ركْبتيه: "ويف رواية

                                 
  . إسناده ضعيف جداً)١(

، وأخرجه  )٢٦٩(، وعلّقه التـرمذي يف سننه عقب احلديث رقم         )١/٢٦٣(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف         
. )٢/١٠٠(، والبيهقي يف الـسنن الكـبري        )١/٢٥٥(، الطحاوي يف شرح معاين اآلثار       )١١/٤١٤(أبويعلى  

  .مجيعهم من طريق عبداهللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة به
  اهـ"متروك: "٥١١ويف السند عبداهللا بن سعيد املقربي، قال يف التقريب ص  
  !فالسند ضعيف جداً، مع خمالفة املنت للصحيح الثابت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، فهو منكر  
إسـناده ضـعيف    : "ـ، وقال حمقق مـسند أيب يعلـى       اه"إسناده ضعيف ): "٢/٢٩١(قال احلافظ يف الفتح       

      اهـ!"إسناده ساقط: "١١ص" ي الصحبة عن الرتول على الركبة"اهـ، وقال احلويين يف "جداً
  . حديث صحيح)٢(

أخرجه الترمـذي يف كتاب الصالة باب ما جاء يف وضع الركبتني قبل اليدين يف الـسجود حـديث رقـم           
ـ  ) ٢٦٩( ) ٨٤٠(وداود يف كتاب الصالة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم             خمتصراً، وأخرجه أب

خمتصراً، والنسائي يف كتاب االفتتاح باب أول ما يـصل إىل           ) ٨٤١(وهو السياق التام للحديث، وحتت رقم       
  ).١/٣٤٥مع التعليق املغين (، والدارقطين )٢/٢٠٧(األرض من اإلنسان يف سجوده 

حديثُ أَبِي هريرةَ حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه من حديث أَبِي الزناد إِلَّا مـن هـذَا                : "واحلديث قال عنه الترمذي     
لَّه علَيه  الْوجه وقَد روِي هذَا الْحديثُ عن عبد اللَّه بنِ سعيد الْمقْبرِي عن أَبِيه عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى ال                   

= 



٢٥٦  

  

  :يها تقدمي الركبتني على اليدين األمور التاليةويؤكد وقوع القلب يف الرواية اليت ف
نصوص الشرع تفسر حبسب عرفه، وإال حبسب عرف من كان : "ـ أن القاعدة املتقررة 

  .)١(" بينهم، وإال رجع إىل اللغة�رسول اهللا 
وهنا يف هذه املسألة ثبت تفسري بروك البعري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما يف 

إِذَا سجد أَحدكُم فَلَا يبرك كَما يبرك الْبعري : "رة املذكور يف أول الترمجةحديث أيب هري
هيتكْبلَ رقَب هيدي عضلْيو."  

  .فهذا تفسري بروك البعري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بِريِ حني يسجد باب يهوِي بِالتكْ: "رمحه اهللا يف صحيحه) هـ٢٥٦ت(وبوب البخاري 

هيتكْبلَ رقَب هيدي عضي رمع نكَانَ اب عافقَالَ ن٢("و(.  
كان النيب : كَانَ ابن عمر يضع يديه قَبلَ ركْبتيه، ويقول: قَالَ نافع : "وجاءت رواية

  .)٣("صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك

__________________  
= 

      هرغَيالْقَطَّانُ و يدعس نى بيحي فَهعض رِيقْبالْم ٍيدعس نب اللَّه دبعو لَّمساهـ، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف "و
، وصححه األلباين يف صحيح )٥/٣٧٨(، حسن إسناده حمقق جامع األصول )٢/٥٨(حتقيقه لسنن الترمـذي    

  ).   ١/٨٦(، وصحيح سنن الترمـذي )١/١٥٨(د سنن أيب داو
عـن  " احلقيقة الشرعية "، وانظر ما كتبته يف مقدمة رسالة        ١٧٥-١٧٤ مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص      )١(

  .  هذه القاعدة
واألثر علقه البخـاري يف صحيحه بصيغة اجلزم كمـا       ). ٨٠٣( يف كتاب األذان، مث أورد حتته احلديث رقم          )٢(

   .ترى
  .حديث صحيح )٣(

، )١/٢٥٤(، والطحاوي يف شرح معـاين اآلثـار         )٦٢٧، حتت رقم    ٣١٩-١/٣١٨(أخرجه ابن خزميـة      
وانظـر تغليـق التعليـق    ). ٢/١٠٠(، والبيهقي )١/٢٢٦(، واحلاكم   )١/٣٤٤مع التعليق املغين  (والدارقطين  

)٣٢٨-٢/٣٢٦.(  
يث املرفوع صححه احلاكم علـى شـرط   واألثر علقه البخـاري يف صحيحه بصيغة اجلزم كما سبق، واحلد       

مسلـم، وصححه إسناده األلباين يف تعليقه على صحيح ابن خزمية، وكذلك أبو إسحاق احلويين يف رسـالته         
  .١٦ص" ي الصحبة"



٢٥٧  

  

 عنه يصف هوي الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل السجود فهذا عن ابن عمر رضي اهللا
  .أنه بتقدمي اليدين على الركبتني، فيكون بروك البعري خالفه

حفظنا عن عمر يف صالته أنه خر راكعاً على : "وثبت عن علقمة واألسود أما قاال
  .)١("ركبتيه كما خير البعري، وضع ركبتيه قبل يديه

  .أن خرور البعري هو بتقدمي الركبتني قبل اليدينوحمل الشاهد أما أثبتا 
  .فهذان اثنان من التابعني يثبتان ذلك

  .وثبت يف اللغة أن ركبة البعري يف يده
  !ويكفي يف ثبوته أنه جاء يف كالم علقمة واألسود ومها من أهل اللسان

  !وجاء يف لسان بعض الصحابة أن ركبة الفرس يف يده
أَخابٍ وهش نقَالَ اب كالنِ ماقَةَ بري سأَخ ناب وهو جِيلدالْم كالم ننِ بمحالر دبنِي عرب

جاَءنا رسلُ كُفَّارِ قُريشٍ : "بنِ جعشمٍ أَنَّ أَباه أَخبره أَنه سمع سراقَةَ بن جعشمٍ يقُولُ
ى اللَّه علَيه وسلَّم وأَبِي بكْرٍ ديةَ كُلِّ واحد منهما من قَتلَه أَو يجعلُونَ في رسولِ اللَّه صلَّ

 ى قَامتح مهنلٌ مجلَ رجٍ أَقْبلدنِي مي بمسِ قَوالجم نسٍ ملجي مف سالا جا أَنمنيفَب هرأَس
ا سراقَةُ إِني قَد رأَيت آنِفًا أَسوِدةً بِالساحلِ أُراها محمدا ي: علَينا ونحن جلُوس فَقَالَ

هابحأَصو!  
إِنهم لَيسوا بِهِم ولَكنك رأَيت فُلَانا وفُلَانا انطَلَقُوا : فَقُلْت لَه! فَعرفْت أَنهم هم: قَالَ سراقَةُ

 لَبِثْت في الْمجلسِ ساعةً ثُم قُمت فَدخلْت فَأَمرت جارِيتي أَنْ تخرج بِفَرسي ثُم. بِأَعينِنا
 طَطْتفَح تيرِ الْبظَه نم بِه تجري فَخحمر ذْتأَخو لَيا عهبِسحفَت ةاِء أَكَمرو نم يهو

 تفَضخو ضالْأَر هجبِز مهنم تونى دتبِي ح بقَرا تهتفَعا فَرهتبكي فَرسفَر تيى أَتتح هيالع
 لَاما الْأَزهنم تجرختي فَاستانني إِلَى كدي تيوفَأَه تا فَقُمهنع ترري فَخسبِي فَر تثَرفَع

هرا أَضبِه تمقْستبِي فَاس بقَرت لَامالْأَز تيصعي وسفَر تبكفَر هي أَكْرالَّذ جرلَا فَخ أَم م
 ركْثكْرٍ يو بأَبو تفلْتلَا ي وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساَءةَ ررق تعمى إِذَا ستح

                                 
  .  ١٧انظر ي الصحبة ص). ١/٢٥٦( أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )١(



٢٥٨  

  

 فَاتالْتالسا فَردي تاخنِسيتكْبا الرتلَغى بتضِ حي الْأَرا  ي فهترجز ا ثُمهنع تررفَخ
فَنهضت فَلَم تكَد تخرِج يديها فَلَما استوت قَائمةً إِذَا لأَثَرِ يديها عثَانٌ ساطع في السماِء مثْلُ 

زلَامِ فَخرج الَّذي أَكْره فَناديتهم بِالْأَمان فَوقَفُوا فَركبت فَرسي حتى الدخان فَاستقْسمت بِالْأَ
 ولِ اللَّهسر رأَم رظْهيأَنْ س مهنسِ عبالْح نم يتا لَقم يتلَق نيفِْسي حي نف قَعوو مهجِئْت

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اسالن رِيدا يم اربأَخ مهتربأَخةَ ويالد يكلُوا فعج قَد كمإِنَّ قَو لَه فَقُلْت
فَسأَلْته ! أَخف عنا: بِهِم وعرضت علَيهِم الزاد والْمتاع فَلَم يرزآنِي ولَم يسأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ

بكْتأَنْ ي ولُ اللَّهسى رضم ميٍ ثُمأَد نم ةقْعي رف بةَ فَكَتريفُه نب رامع رنٍ فَأَمأَم ابتي كل 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه١("ص(.  

  !وهذا نص كما ترى أن الفرس ركبته يف يده، ومثله البعري
: اً يف احليوان قال فيه، وهو من أهل األدب، صنف كتاب)هـ٢٥٥ت(وهذا اجلاحظ 

واإلنسان : قال. وكل شيء من ذوات األربع فركبتاه يف يديه، وركبتا اإلنسان يف رجليه"
  .)٢(اهـ"كفه يف يده، والطائر كفه يف رجله

إن البعري ركبتاه يف يديه وكذلك يف سائر : "رمحه اهللا) هـ٣٢١ت(وقال الطحاوي 
  .)٣(اهـ"البهائم، وبنوا آدم ليسوا كذلك

وركبة البعري يف يده، وركبتا البعري املفصالن : "رمحه اهللا) هـ٣٧٠ت (ل األزهري قا
  .)٤(اهـ"اللذان يليان البطن إذا برك، أما املفصالن الناتئان من خلف فهما العرقوبان

هذا مجيعه يثبت أن ركبة البعري يف يده والبعري ملّا خير إمنا خير على ركبتيه اللتني يف يده، 
ه على األرض فيحدث سقوطه صوتاً فأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبخالفة ويرمي بنفس

                                 
  . حديث صحيح)١(

، يف  )٣٩٠٦( وأصحابه  إىل املدينة، حديث رقم        �قب، باب هجرة النيب     أخرجه البخـاري يف كتاب املنا      
  .  سياق طويل للهجرة جاء هذا املقطع يف أثنائه

  ).  ٢/٣٥٥( كتاب احليوان للجاحظ )٢(
  . علماً بأن الطحاوي أخذ يف املسألة بقول أيب حنيفة رضي اهللا عنهما). ١/٢٥٤( شرح معاين اآلثار )٣(
  .  ٢٠بواسطة ي الصحبة ص). ١٠/٢١٦( ذيب اللغة )٤(



٢٥٩  

  

  .البعري يف ذلك، وأمر بتقدمي اليدين على الركبتني
: أنه قال) هـ١٥٧ت(ـ روى املروزي يف مسائله بسند صحيح عن األوزاعي ٢

 وهو قول أصحاب: "وقال ابن أيب داود. )١("أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم"
  .)٢("احلديث

ومع هذا فإن : "ـ قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا، بعد تقريره صحة حديث الترمجة٣
 حاول أن يعلله بعلة غريبة، فزعم أن متنه انقلب على -  ومنهم ابن القيم - بعض العلماء 

مث ذهب ينصر قوله ببعض الروايات ! وليضع ركبتيه قبل يديه: راويه وأن صحة لفظه لعلها
ة، وبأن البعري إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه؛ فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الضعيف

  !!الساجد ركبتيه قبل يديه
ألن النهي إمنا هو عن أن يربك فينحط على األرض بقوة وهذا إمنا ! وهذا رأي غري سائغ

يف رجليه، وهو يكون إذا نزل بركبتيه أوالً والبعري يفعل هذا أيضاً، ولكن ركبتاه يف يديه ال 
  .)٤(اهـ" ال كما زعم ابن القيم أن أهل اللغة مل ينصوا عليه)٣(منصوص عليه يف لسان العرب

  .حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه معارض حبديث وائل رضي اهللا عنه: ـ فإن قيل ٤
أَيت رسولَ اللَّه ر: "عن شرِيك عن عاصمِ بنِ كُلَيبٍ عن أَبِيه عن وائلِ بنِ حجرٍ قَالَ

هيتكْبلَ رقَب هيدي فَعر ضهإِذَا نو هيدلَ يقَب هيتكْبر عضي دجإِذَا س لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٥("ص(.  

                                 
  .  ١٢٢ لأللباين ص� صفة صالة النيب )١(
  .  ، وفيه فوائد حول املسألة فلينظره من شاء االستزادة)١/٣١١( عون املعبود )٢(
)١/٤٤٧ ()٣.(  
  ).٢/٥٩( حتقيق سنن الترمـذي ألمحد شاكر )٤(
  . حديث ضعيف جداً)٥(

، )٨٣٩،  ٨٣٨( كيف يضع ركبتيه قبـل يديـه، حـديث رقـم             أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة باب       
، )٢٦٨(والتـرمذي يف كتاب الصالة باب ما جاء يف وضع الركبتني قبل اليدين يف السجود حديث رقـم                  

، وابن ماجة يف    )٢/٢٠٦(والنسائي يف كتاب التطبيق باب أول ما يصل إىل األرض من اإلنسان يف سجوده،               
، والطحاوي يف شرح معـاين اآلثـار        )٨٨٢(ها، باب السجود، حديث رقم      كتاب إقامة الصالة والسنة في    

اإلحـسان  (، وابـن حبــان      )٦٢٩،  ٦٢٦ حـديث رقـم    ١/٣١٨،٣١٩(، وابن خزيـمة    )١/٢٥٥(
= 
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والْعملُ علَيه عند أَكْثَرِ أَهلِ : "رمحه اهللا عقب حديث وائل) هـ٢٧٩ت(وقال الترمذي 
  اهـ"علْمِ يرونَ أَنْ يضع الرجلُ ركْبتيه قَبلَ يديه وإِذَا نهض رفَع يديه قَبلَ ركْبتيهالْ

هذا احلديث ضعيف جداً، فال يعارض به حديث أيب هريرة إذ التعارض إمنا : فاجلواب 
  .يكون بني حديثني يف درجة القبول، وهذا احلديث ال يصح

رمحه اهللا عن أكثر أهل العلم هو كذلك، فقد رأيت أن ) هـ٢٧٩ت(قله الترمذي وما ن
احلنفية والشافعية واحلنابلة يقولون بتقدمي الركبتني على اليدين، ولكن املالكية ورواية عن 
أمحد رمحه اهللا بتقدمي اليدين على الركبتني وهؤالء أسعد بالدليل والترجيح لقوهلم، ومعهم ما 

أدركت الناس يضعون أيديهم قبل : "أنه قال) هـ١٥٧ت( األوزاعي سبق نقله عن
  ".ركبهم

  ".وهو قول أصحاب احلديث: "وقال ابن أيب داود
  !حديث وائل جاءت له شواهد تقويه: ـ فإن قيل ٥

__________________  
= 

  ).٢/٩٨(، والبيهقي )١/٢٢٦(، واحلاكم )١٩١٢حديث رقم ٥/٢٣٧
مث " لَا نعرِف أَحدا رواه مثْلَ هذَا عن شرِيك       هذَا حديثٌ حسن غَرِيب     : "واحلديث قَالَ أَبو عيسى الترمـذي        

اهـ، ومع هذا فقد صـححه ابـن        "وروى همام عن عاصمٍ هذَا مرسلًا ولَم يذْكُر فيه وائلَ بن حجرٍ           : "قال
  .خزميـة وابن حبـان واحلاكم كما رأيت

قَالَ يزِيد بن هارونَ ولَم يـروِ       : " طريق يزيد عن شريك به     ويف سنن الترمـذي عقب إيراد هذا احلديث من         
  اهـ"شرِيك عن عاصمِ بنِ كُلَيبٍ إِلَّا هذَا الْحديثَ

رمحه اهللا ) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين . وعلّة هذا احلديث تفرد شريك به عن عاصم عن أبيه عن وائل مرفوعاً  
تفرد به يزيد عن شريك، ومل حيدث به عن عاصم إال شريك، وشريك ): "١/٣٤٥مع التعليق املغين (يف السنن 

  .اهـ"ليس بالقوي فيما يتفرد به
صلى اهللا عليـه  كما أن روايته خمالفة ملا هو أقوى منه وهو أن الثقات رووا حديث وائل يف صفة صالة النيب            

 الف حلديث أيب هريرة وحديث ابن عمرومل يذكروا فيه هذه الصفة، فانفرد شريك بذكرها، مث هو خموسلم 
  .رضي اهللا عنهما، فحديث وائل بناء على هذا حديث منكر 
وقد أطال النفس العالمة األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة يف بيان ضعف هذا احلديث فانظر احلديث رقم                   

  ). ٥/٢٣٧(ـان  ، وكذا الشيخ شعيب يف حتقيقه لإلحسان يف تقريب صحيح ابن حب)٢/٣٢٩) (٩٢٩(
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  .رمحه اهللا)١(هذه الشواهد مجيعها ضعيف منكر، كما حرره العالمة األلباين: فاجلواب 
لى اليدين عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كما تقدم عن نعم ثبت تقدمي الركبتني ع

حفظنا عن عمر يف صالته أنه خر راكعاً على ركبتيه كما خير : "علقمة واألسود أما قاال
  .)٢("البعري، ووضع ركبتيه قبل يديه

  .وعن عبداهللا بن مسعود أنه كان يقدم ركبتيه على يديه
حفظ عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا : لنخعيقال إبراهيم ا: عن حجاج بن أرطاه قال

  .)٣("عنه أن ركبتيه كانتا تقعان على األرض قبل يديه
لست أشك أنّ هذه اآلثار تدل على أن لتقدمي الركبتني أصالً، : فائدة يف حكم املسألة 

هذه اآلثار تصرف النهي عن التحرمي إىل الكراهة على أساس أن األصل يف ما : فإما أن يقال
ما جاء مرفوعاً صحيحاً قوالً : عله الصحابة يف هيئات العبادة أنه توقيف، وإما أن يقاليف

صرحياً عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقترناً بثبوت فعله صلى اهللا عليه وسلم،  ال يعارض 
مبجرد فعل من بعض الصحابة معارض بفعل آخرين، وعليه فاألرجح واألحوط الوقوف 

  .هللا اعلمعلى املرفوع، وا

                                 
  .  ١٩-١٥، وانظر ي الصحبة ص)٣٣٢-٢/٣٣٠( يف سلسلة األحاديث الضعيفة )١(
  ).١/٢٥٦(سبق أن الطحاوي أخرجه يف شرح معاين اآلثار .  أثر صحيح)٢(

أن : "عن إبرهيم النخعي  ) ٢٩٥٥(وعبدالرزاق يف مصنفه حتت رقم      ) ١/٢٦٣(وعند ابن أيب شيبه يف مصنفه         
، وهذا سند منقطع أبراهيم مل يدرك عمر بن اخلطاب، مث أخرجه ابن أيب شـيبة                "لى ركبتيه عمر كان يقع ع   

، وـي   )٥/٢٣٩(وانظر حتقيق اإلحسان لشعيب     ". بسند صحيح عن األسود أن عمر كان يقع على ركبتيه         
  .١٩-١٨الصحبة ص

  .  دلس ، ويف سنده احلجاج بن أرطاة م)١/٢٥٦( أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار )٣(
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  احلديث اخلامس
  

حدثنا إبراهيم بن : حدثنا أمحد بن أيب داود قال: "رمحه اهللا) هـ٣٢١ت(قال الطحاوي 
حدثنا وهيب، عن إمساعيل بن أمية وحيي بن سعيد وعبيداهللا بن عمر، عن : احلجاج قال

رقيت فوق بيت : حممد بن حيي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر، قال
مستقبل القبلة مستدبر ة، فإذا أنا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس على مقعدته، حفص
  ".الشام

: حدثنا حيي بن أيوب قال: حدثنا ابن أيب مرمي قال: حدثنا ابن أيب داود قال: "وقال أيضاً
: حدثين حممد بن عجالن، عن حممد حيي، عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، أنه قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغائط حبديث، وقد اطلعت يوماً يتحدث الناس عن 
فرأيته ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ظهر بيت، يقضي حاجته، حمجوباً عليه بلنب، 

  . )١("مستقبل القبلة
حدثنا إبراهيم : أخربنا احلسن بن سفيان ، قال: "رمحه اهللا) هـ٣٥٤ت(قال ابن حبان 

حدثنا وهيب ، عن حيىي بنِ سعيد األنصاري ، و إمساعيل بن : لسامي ، قالبن احلجاج ا
واسع بن حبان ، عن ابن : أمية ، وعبيداهللا بن عمر ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن عمه

علَى رقيت فَوق بيت حفْصةَ، فَإِذا أَنا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، جالساً : عمر ، قال 
 هتدقْعامِمالش بِردتسم لَةبقْبِلَ القتس٢("م(.  
" مستقْبِلَ القبلَة مستدبِر الشامِ:"، ويف الرواية األخرى"فرأيته مستقبل القبلة: "قوله
  ! مقلوب

  : والصواب ما جاء عند البخـاري ومسلم 
إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ حدثَنا أَنس بن حدثَنا : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

                                 
  ).  ٤/٢٣٤( شرح معاين اآلثار )١(
  ).  ١٤١٨، حتت رقم ٤/٢٦٦اإلحسان ( صحيح ابن حبـان )٢(
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 رمنِ عب اللَّه دبع نانَ عبنِ حعِ باسو نانَ عبنِ حى بيحنِ يب دمحم نع اللَّه ديبع ناضٍ عيع
 فَرأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ارتقَيت فَوق ظَهرِ بيت حفْصةَ لبعضِ حاجتي: قَالَ

 هتاجي حقْضأْميقْبِلَ الشتسم لَةبالْق بِردتسِم."  
حدثَنا يعقُوب بن إِبراهيم قَالَ حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَالَ أَخبرنا يحيى عن : "وقال أيضاً

حقَالَم هربأَخ رمع نب اللَّه دبأَنَّ ع هربانَ أَخبح نب عاسو همانَ أَنَّ عبنِ حى بيحنِ يب دم :
"ا عدقَاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَيا فَرنتيرِ بلَى ظَهمٍ عوي ذَات ترظَه لَى لَقَد

  .)١("مستقْبِلَ بيت الْمقْدسِلَبِنتينِ 
حدثَنا عبد اللَّه بن مسلَمةَ بنِ قَعنبٍ حدثَنا سلَيمانُ : "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(وقال مسلم 

كُنت : سعِ بنِ حبانَ قَالَيعنِي ابن بِلَالٍ عن يحيى بنِ سعيد عن محمد بنِ يحيى عن عمه وا
 فْترصي انلَاتص تيا قَضفَلَم لَةبإِلَى الْق هرظَه نِدسم رمع نب اللَّه دبعو جِدسي الْملِّي فأُص

اللَّه دبقِّي فَقَالَ عش نم هكُونُ : إِلَيت ةاجلْحل تدإِذَا قَع اسقُولُ ني لَةبقْبِلَ الْقتسم دقْعفَلَا ت لَك
  !ولَا بيت الْمقْدسِ
اللَّه دبا : قَالَ عدقَاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَيفَر تيرِ بلَى ظَهع يتقر لَقَدو

  ".اجتهمستقْبِلًا بيت الْمقْدسِ لحعلَى لَبِنتينِ 
حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا محمد بن بِشرٍ الْعبدي حدثَنا عبيد اللَّه : "وقال أيضاً

قيت ر: بن عمر عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ عن عمه واسعِ بنِ حبانَ عن ابنِ عمر قَالَ
 هتاجحا لدقَاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَيةَ فَرفْصي حتأُخ تيلَى بقْبِلَ عتسم

لَةبالْق بِردتسامِ م٢("الش(.  
 والسخاوي )٣(رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(نص على وقوع القلب يف احلديث ابن حجر 

  .)١(رمحه اهللا) هـ١٣٠٤ت(، واللكنوي  )٤(رمحه اهللا) هـ٩٠٢ت(
                                 

  ).  ١٤٩ـ١٤٨( أخرجه يف كتاب الوضوء باب التربز يف البيوت، حديث رقم )١(
  ). ٢٦٦( أخرجه يف كتاب الطهاارة، باب االستطابة، حديث رقم )٢(
  ).  ٢/٨٨٣(النكت على كتاب ابن الصالح ) ٣(
  ).  ١/٣٢٩( فتح املغيث )٤(



٢٦٤  

  

فرواه ابن حبـان كما يف نسخة صحيحة : "قال السخاوي رمحه اهللا عن هذا احلديث
: معتمدة قدمية جداً من طريق وهيب عن بن عبيداهللا بن عمر وغريه عن حممد بن حيي، بلفظ

 بن احلجاج عن ، ورواه عن احلسن بن سفيان عن إبراهيم"مستقبل القبلة مستدبر الشام"
  !وهيب، وهو مقلوب

مستدبر القبلة : "وقد رواه اإلمساعيلي يف مستخرجه عن أيب يعلى عن إبراهيم فقال
  .)٢(اهـ"كاجلادة فاحنصر يف احلسن بن سفيان أو ابن حبان" مستقبل الشام

والواقع أنه بالنظر إىل الطريقني الذين عند الطحاوي ال يتعني ! كذا قال رمحه اهللا: قلت
أن القلب من ابن حبـان أو شيخه احلسن بن سفيان، بل الذي يظهر يل ـ واهللا أعلم ـ 

  .أنه من حيي بن ســـعيد  األنصاري أو حممد بن حيي بن حبـان واهللا اعلم

__________________  
= 

  .  ٤٠٨ ظفر األماين ص)١(
  ).  ١/٣٢٩( فتح املغيث )٢(
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  احلديث السادس
  

بِي ويذْكَر عن الْعداِء بنِ خالد قَالَ كَتب لي الن: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذَا ما اشترى محمد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْعداِء بنِ 

  .)١("خالد بيع الْمسلمِ من الْمسلمِ لَا داَء ولَا خبثَةَ ولَا غَائلَةَ
ط البخـاري فقد علقه ومل يوصله داخل الصحيح، ومل هذا حديث ليس على شر: قلت

 )٤( والنسائي)٣( وابن ماجة)٢(جيزم به، وهو حديث مقلوب؛ فقد أخرج احلديث الترمـذي
  )٩(وابن مندة)٨(وابن عـدي )٧(والدارقطين)٦(  والعقيلي)٥(وابن اجلارود

يِسي الْبصرِي أَخبرنا عبد  كلهم من حديث عباد بن لَيث صاحب الْكَرابِ)١٠(والبيهقي

                                 
وقَالَ : " علقه البخـاري يف كتاب  البيوع، باب إِذَا بين الْبيعان ولَم يكْتما ونصحا، وقال عقب هذا احلديث                 )١(

    رِقَةُ والسا ونلَةُ الزائةُ الْغادقَت  يماهرإِبيلَ لقو اققُولُ       : الْإِبانَ فَيتجِسسانَ واسرخ ي آرِيمسي نياسخالن ضعإِنَّ ب :
  ".جاَء أَمسِ من خراسانَ جاَء الْيوم من سجِستانَ فَكَرِهه كَراهيةً شديدةً

هذَا : " و قَالَ أَبو عيسى   . ، واللفظ له  )١٢١٦(ط، حديث رقم     يف كتاب البيوع باب ما جاء يف كتابة الشرو         )٢(
حديثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث عباد بنِ لَيث وقَد روى عنه هذَا الْحديثَ غَير واحد من أَهـلِ                     

يثداهـ"الْح  .  
  ).  ٢٣٥١(يق، حديث رقم  يف كتاب التجارات باب شراء الرق)٣(
ومل أجده يف الكربى من خالل برنامج مكتبة احلديث النبوي          !  مل أجده يف الصغرى، من خالل برنامج صخر        )٤(

) يف الكـربى  (والنسائي يف الشروط    : "قال) ٧/٢٧٠(وقد عزاه إىل النسـائي يف حتفة األشراف        ! ـ العريس 
اهـ، فلعله وقع سقط يف الطبعة، أو جاء يف روايـة أخـرى             "عن ابن مثىن عن عباد به، ومل ينسب عبدايد        

  !للسنن
  ).   ٣/٢٧٧غوث ( املنتقى )٥(
  ).  ٣/١٤٣( الضعفاء الكبري )٦(
  ) . ٣/٧٧التعليق املغين ( يف سننه )٧(
  اهـ"عباد بن الليث هذا معروف ذا احلديث إذ اليرويه غريه: "وقال). ٤/١٦٥١( الكامل )٨(
  ).  ٣/٢٢٠( يف تغليق التعليق  ساق سنده احلافظ)٩(
هذا احلديث يعرف بعباد بن الليث وقد كتبناه من وجه آخر           : "وقال).  ٢٣٨ـ٥/٢٣٧( يف السنن الكربى     )١٠(

  اهـ"غري معتمد
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أَلَا أُقْرِئُك كتابا كَتبه لي رسولُ اللَّه : الْمجِيد بن وهبٍ قَالَ قَالَ لي الْعداُء بن خالد بنِ هوذَةَ
  !صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟

هذَا ما اشترى الْعداُء بن خالد بنِ هوذَةَ من محمد " : فَأَخرج لي كتابا! بلَى: قُلْت: قَالَ
رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اشترى منه عبدا أَو أَمةً لَا داَء ولَا غَائلَةَ ولَا خبثَةَ بيع الْمسلمِ 

ملسالْم."  
 من طريق األصمعي حدثنا )١(متابعة لعبدايد أخرجها البيهقيوجاءت طريق أخرى فيها 

قال العداء بن خالد بن هوذة أال أقرئكم كتاباً : عثمان الشحام عن أيب رجاء العطاردي قال
فإذا فيه مكتوب بسـم اهللا الرمحن ! بلى: فقلنا! كتبه يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟

لد بن هوذة من حممد رســــول اهللا اشترى منه الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خ
  ".عبداً أو أمة ـ شك عثمان ـ  بياعه أو بيع املسلم املسلم ال داء و ال غائلة و ال خبئة

اتفقت مجيع الفاظ احلديث يف هذه املصادر على أن البائع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  !واملشتري هو العداء عكس ما عند البخـاري يف تعليقه

أن العادة أن الكتاب يف : ويؤيد أن ما وقع يف التعليق الذي عند البخـاري قد انقلب
  !البيع يكون عند املشتري ال عند البائع

وقد تتبعت طرق هذا احلديث من : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(وقد قال احلافظ ابن حجر 
نيب صلى اهللا عليه الكتب اليت عزوا إليها فاتفقت كلها على أن العداء هو املشتري، وأن ال

  .)٢(اهـ!"وهو خبالف ما علّقه املصنف فليتأمل. وسلم هو البائع
كلهم من : "وقال أيضاً رمحه اهللا بعد ذكره للحديث عند أغلب أصحاب املصادر السابقة

طريق عبدايد بن أيب يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع النيب صلى اهللا عليه 

                                 
هذا احلديث يعـرف    : "وكان قبل سياقه للحديث من هذا الطريق، قد قال        ). ٥/٣٢٨( سنن البيهقي الكربى     )١(

إىل ) ٣/٢١٩(أما احلافظ فقد أشار  يف التغليـق         . اهـ"ه من وجه آخر غري معتمد     بعباد ابن الليث وقد كتبنا    
  اهـ!"وهي متابعة جيدة: "هذه املتابعة حلديث عباد بن الليث وقال

    
  ).  ٣/٢٢٠( تغليق التعليق )٢(
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إن الذي وقع هنا : ؛ فقيل)يعين يف تعليق البخـاري( العداء عكس ما هنا وسلم واملشتري
ولزم من . هو صواب وهو من الرواية باملعىن ألن اشترى وباع مبعىن واحد: وقيل. مقلوب

  .)١(اهـ!"ذلك تقدمي اسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اسم العداء
:  به ما يف البخاري، وتعقبه بقولهوقد ذكر رمحه اهللا هذا التأويل الذي صوب: قلت

  !، واهللا اعلم)٢(اهـ"وهو تأويل متكلف"
  

                                 
  ).  ٤/٣١٠( فتح الباري )١(
  ).  ٣/٢٢١( تغليق التعليق )٢(
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  احلديث السابع
  

أَخبرنا محمد بن يحيى قَالَ حدثَنا أَبو معمرٍ قَالَ : رمحه اهللا) هـ٣٠٣ت(قال النسائي 
و الْهأَب ا قَطَنثَندقَالَ ح ارِثالْو دبا عثَندح نةَ عكْرِمع نع نِيدالْم زِيدو يا أَبثَندثَمِ قَالَ حي

كَانَ رجلٌ من بنِي هاشمٍ استأْجر رجلًا من في الْجاهلية  أَولُ قَسامة كَانت: ابنِ عباسٍ قَالَ
  . من فَخذ أَحدهمقُريشٍ
: في إِبِله فَمر بِه رجلٌ من بنِي هاشمٍ قَد انقَطَعت عروةُ جوالقه فَقَالَفَانطَلَق معه : قَالَ

فَأَعطَاه عقَالًا يشد بِه عروةَ جوالقه فَلَما ! أَغثْنِي بِعقَالٍ أَشد بِه عروةَ جوالقي لَا تنفر الْإِبِلُ
ما شأْنُ هذَا الْبعريِ لَم يعقَلْ من بينِ : ت الْإِبِلُ إِلَّا بعريا واحدا فَقَالَ الَّذي استأْجرهنزلُوا وعقلَ

  الْإِبِلِ؟
  فَأَين عقَالُه؟: قَالَ! لَيس لَه عقَالٌ: قَالَ
أَغثْنِي بِعقَالٍ : ةُ جوالقه فَاستغاثَنِي فَقَالَمر بِي رجلٌ من بنِي هاشمٍ قَد انقَطَعت عرو: قَالَ

  !أَشد بِه عروةَ جوالقي لَا تنفر الْإِبِلُ فَأَعطَيته عقَالًا
لُها أَجيها كَانَ فصبِع ذَفَهنِ فَقَالَ! فَحملِ الْيأَه نلٌ مجر بِه رفَم :مسوالْم دهشا :  قَالَأَتم

تهِدا شمبرو دهرِ قَالَ: قَالَ! أَشهالد نةً مرالَةً مي رِسنلِّغٌ عبم تلْ أَنه :معإِذَا : قَالَ! ن
لْ عفَس وكابمٍ فَإِذَا أَجاشا آلَ هي ادفَن وكابشٍ فَإِذَا أَجيا آلَ قُري ادفَن مسوالْم تهِدأَبِي ش ن

طَالبٍ فَأَخبِره أَنَّ فُلَانا قَتلَنِي في عقَالٍ ومات الْمستأْجر فَلَما قَدم الَّذي استأْجره أَتاه أَبو 
: فَنته فَقَالَمرِض فَأَحسنت الْقيام علَيه ثُم مات فَنزلْت فَد: ما فَعلَ صاحبنا قَالَ: طَالبٍ فَقَالَ

 هنلِّغَ عبأَنْ ي هى إِلَيصي كَانَ أَوالَّذ انِيملَ الْيجإِنَّ الر ا ثُمينكُثَ حفَم كنم لَ ذَاككَانَ ذَا أَه
هذه بنو : وايا آلَ بنِي هاشمٍ قَالُ: قَالَ! هذه قُريش: يا آلَ قُريشٍ قَالُوا: وافَى الْموسم قَالَ

أَمرنِي فُلَانٌ أَنْ أُبلِّغك رِسالَةً أَنَّ فُلَانا : قَالَ! هذَا أَبو طَالبٍ: أَين أَبو طَالبٍ؟ قَالَ: هاشمٍ قَالَ
ي مائَةً من الْإِبِلِ اختر منا إِحدى ثَلَاث إِنْ شئْت أَنْ تؤد: قَتلَه في عقَالٍ فَأَتاه أَبو طَالبٍ فَقَالَ

 تيفَإِنْ أَب لْهقْتت لَم كأَن كمقَو نونَ مسمخ فلحي ئْتإِنْ شطَأً وا خنباحص لْتقَت كفَإِن
نِي هاشمٍ كَانت تحت نحلف فَأَتته امرأَةٌ من ب: قَتلْناك بِه فَأَتى قَومه فَذَكَر ذَلك لَهم فَقَالُوا
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فَقَالَت لَه تلَدو قَد مهنلٍ مجلَا : رو ِسنيمالْخ نلٍ مجذَا بِرنِي هاب جِيزأَنْ ت ببٍ أُحا طَالا أَبي
 رجلًا أَنْ يحلفُوا مكَانَ مائَة يا أَبا طَالبٍ أَردت خمِسني: تصبِر يمينه فَفَعلَ فَأَتاه رجلٌ منهم فَقَالَ

من الْإِبِلِ يصيب كُلَّ رجلٍ بعريان فَهذَان بعريان فَاقْبلْهما عني ولَا تصبِر يمينِي حيثُ تصبر الْأَيمانُ 
فَوالَّذي نفِْسي بِيده ما حالَ الْحولُ :  ابن عباسٍفَقَبِلَهما وجاَء ثَمانِيةٌ وأَربعونَ رجلًا حلَفُوا قَالَ

طْرِفت نيع نيعبالْأَرو ةانِيالثَّم نم١("و(.  
كَانَ : "مقلوب، صوابه" كَانَ رجلٌ من بنِي هاشمٍ استأْجر رجلًا من قُريشٍ: "قوله: قلت

تمٍ اساشنِي هب نلٌ مجشٍريقُر نلٌ مجر هرهكذا جاء يف رواية البخـاري عن أيب معمر"أْج ،!  
" استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى: "قوله : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

كذا يف رواية األصيلي وأيب ذر ، وكذا أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أيب معمر شيخ 
وهو مقلوب، واألول هو " استأجر رجال من قريش " ها ويف رواية كرمية وغري. البخاري فيه

وجزم الزبري بن بكار بأن املستأجر املذكور هو . والفخذ بكسر املعجمة وقد تسكن . الصواب 
  .)٢(اهـ" ابن عبد اهللا بن أيب قيس العامري- مبعجمتني ودال مهملة -خداش 

حدثَنا أَبو معمرٍ حدثَنا عبد : "رمحه اهللا يف حمل الشاهد) هـ٢٥٦ت(ولفظ رواية البخاري 
الْوارِث حدثَنا قَطَن أَبو الْهيثَمِ حدثَنا أَبو يزِيد الْمدنِي عن عكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما 

ا بنِي هاشمٍ كَانَ رجلٌ من بنِي هاشمٍ استأْجره رجلٌ إِنَّ أَولَ قَسامة كَانت في الْجاهلية لَفين: "قَالَ
  .)٣(..."من قُريشٍ من فَخذ أُخرى فَانطَلَق معه في إِبِله فَمر رجلٌ بِه من بنِي هاشمٍ 

                                 
، وأخرجه يف )٤٧٠٦(كر القسامة اليت كانت يف اجلاهلية، حديث رقم     سنن النسـائي كتاب القسامة باب ذ      )١(

  ).  ٦٩٠٩(الكربى يف كتاب القسامة، باب ذكر القسامة اليت كانت يف اجلاهلية، حديث رقم 
  ).  ٧/١٥٧( فتح الباري )٢(
  ).  ٣٨٤٥( صحيح البخـاري كتاب مناقب األنصار، باب القسامة يف اجلاهلية، حديث رقم )٣(
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  احلديث الثامن
  

وتفرد به عنه عن هشام وقع عند ابن إسحاق يف املغازي من رواية سلمة بن الفضل عنه 
. كانت امرأة من قريظة يقال هلا متيمة حتت عبد الرمحن بن الزبري فطلقها : "عن أبيه قال

  ".فتزوجها رفاعة مث فارقها ، فأرادت أن ترجع إىل عبد الرمحن بن الزبري
وهو مع إرساله مقلوب ، واحملفوظ ما اتفق عليه : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

  .)١(اهـ" عن هشاماجلماعة
أن زوجها األول هو رفاعة وأن زوجها الثاين : ووجه القلب أن احملفوظ عن هشام: قلت

  !هو عبدالرمحن بن الزبري، وانقلب ذلك يف رواية ابن إسحاق
وقد روى احلديث البخـاري ومسـلم يف صحيحيهما، من طريق هشام بن عروة، ومن 

  !.غري طريقه
حدثَنا عمرو بن علي حدثَنا يحيى حدثَنا هشام : "ه اهللارمح) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

قَالَ حدثَنِي أَبِي عن عائشةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ح حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ 
 أَبِيه نامٍ عشه نةُ عدبا عثَنداحهنع اللَّه يضةَ رشائع نأَةً : " عرام جوزت يظةَ الْقُرأَنَّ رِفَاع

 سلَي هأَنا ويهأْتلَا ي هأَن لَه تفَذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تفَأَت رآخ تجوزا فَتطَلَّقَه ثُم
  .)٢("لَا حتى تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتك:  هدبة فَقَالَمعه إِلَّا مثْلُ

حدثَنا عبد اللَّه بن محمد حدثَنا سفْيانُ عن الزهرِي عن عروةَ عن : "وقال البخاري
 الْقُرظي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَت كُنت جاَءت امرأَةُ رِفاعةَ: "عائشةَ رضي اللَّه عنها

عند رِفَاعةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبت طَلَاقي فَتزوجت عبد الرحمنِ بن الزبِريِ إِنما معه مثْلُ هدبة الثَّوبِ 
وأَبو بكْرٍ ! ى رِفَاعةَ لَا حتى تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتكأَترِيدين أَنْ ترجِعي إِلَ: فَقَالَ

يا أَبا بكْرٍ أَلَا تسمع : جالس عنده وخالد بن سعيد بنِ الْعاصِ بِالْبابِ ينتظر أَنْ يؤذَنَ لَه فَقَالَ
                                 

  ).  ٤٦٥ـ٩/٤٦٤(تح الباري  ف)١(
 أخرجه البخـاري يف كتاب الطالق، باب إذا طلّقها ثالثاً مثّ تزوجت بعد العدة زوجاً غريه مل ميسها، ومسلم )٢(

  ).١٤٣٣(يف كتاب النكاح باب ال حتل املطلقة ثالثلً ملطلقها حىت تنكح زوجاً غريه، حديث رقم 
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نع بِه رهجا تم هذإِلَى هلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ١("د(.  

                                 
، ومسلم يف كتاب النكاح باب ال حتل )٢٦٣٩(ختيب حديث رقم   أخرجه يف كتاب الشهادات باب شهادة امل       )١(

  ).  ١٤٣٣(املطلقة ثالثلً ملطلقها حىت تنكح زوجاً غريه، حديث رقم 
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  احلديث التاسع
  

حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
 هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى علي بنِ زيد عن سعيد بنِ الْمسيبِ عن أَبِي سعيد الْخدرِي وأَبِي

  :اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
يا ابن آدم ما أَعددت لهذَا الْيومِ : إِنَّ آخر رجلَينِ يخرجان من النارِ يقُولُ اللَّه لأَحدهما"

  هلْ عملْت خيرا قَطُّ هلْ رجوتنِي؟
  فَيؤمر بِه إِلَى النارِ فَهو أَشد أَهلِ النارِ حسرةً ! لَا أَي رب: ولُفَيقُ

  يا ابن آدم ماذَا أَعددت لهذَا الْيومِ هلْ عملْت خيرا قَطُّ أَو رجوتنِي؟: ويقُولُ للْآخرِ
  !ت أَرجوكلَا يا رب إِلَّا أَني كُن: فَيقُولُ

أَي رب أَقرنِي تحت هذه الشجرة فَأَستظلَّ بِظلِّها وآكُلَ من : فَيرفَع لَه شجرةً فَيقُولُ: قَالَ
ع لَه شجرةٌ هي ثَمرِها وأَشرب من مائها ويعاهده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها فَيقره تحتها ثُم ترفَ

أَي رب أَقرنِي تحتها لَا أَسأَلُك غَيرها فَأَستظلَّ بِظلِّها : أَحسن من الْأُولَى وأَغْدق ماًء فَيقُولُ
  !وآكُلَ من ثَمرِها وأَشرب من مائها

   لَا تسأَلَنِي غَيرها؟يا ابن آدم أَلَم تعاهدنِي أَنْ: فَيقُولُ
أَي رب هذه لَا أَسأَلُك غَيرها ويعاهده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها فَيقره تحتها ثُم ترفَع لَه : فَيقُولُ

  شجرةٌ عند بابِ الْجنة هي أَحسن من الْأَولَتينِ وأَغْدق ماًء 
أَي رب هذه أَقرنِي تحتها فَيدنِيه منها ويعاهده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها فَيسمع أَصوات : يقُولُفَ

:  عز وجلَّأَي رب الْجنةَ أَي رب أَدخلْنِي الْجنةَ فَيقُولُ اللَّه: أَهلِ الْجنة فَلَم يتمالَك فَيقُولُ
سلْ وتمنه فَيسأَلَه ويتمنى بِمقْدارِ ثَلَاثَة أَيامٍ من أَيامِ الدنيا ويلَقِّنه اللَّه ما لَا علْم لَه بِه فَيسأَلُ 

  ويتمنى فَإِذَا فَرغَ قَالَ لَك ما سأَلْت؛ 
يدعو سثْلُ: "قَالَ أَبموهعم ةَ" هريرو هقَالَ أَبو" :هعم هثَالةُ أَمرشعا . "ومهدقَالَ أَح
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بِهاحصل :تعما سثُ بِمدأُحو تعما سثْ بِمد١("ح(.  
حدثَنا حسن بن موسى حدثَنا حماد بن : "وأخرجه مبثله مع اختالف يسري جداً قال

لَمةَ قَالَا قَالَ سريرأَبِي هو رِيدالْخ يدعأَبِي س نبِ عيسنِ الْمب يدعس نع دينِ زب يلع نةَ ع
ن يا اب:  رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم آخر من يخرج من النارِ رجلَان يقُولُ اللَّه لأَحدهما

قَالَ : "احلديث وحمل الشاهد..." آدم ما أَعددت لهذَا الْيومِ هلْ عملْت خيرا أَو رجوتنِي ؟
رِيدالْخ يدعو سأَب" :هعم ثْلُهمةَ" وريرو هقَالَ أَب" :هعم هثَالةُ أَمرشعا "ومهدقَالَ أَح ثُم 

بِهاحصل :تعما سثُ بِمدأُحو تعما سثْ بِمد٢("ح(.  
" وعشرةُ أَمثَاله معه: "قَالَ أَبو هريرةَ" ومثْلُه معه: "قَالَ أَبو سعيد الْخدرِي: "قوله: قلت

بِهاحصا لمهدقَالَ أَح ثُم :ا سثُ بِمدأُحو تعما سثْ بِمدحتعقَالَ : "صوابه ! ، مقلوب"م
يدعو سقُولُ: أَبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس :هثَالةُ أَمرشعو ذَا لَكو ! هقَالَ أَب

  ".حفظْت مثْلُه معه: هريرةَ
مان أَخبرنا شعيب عن الزهرِي حدثَنا أَبو الْي: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

أَخبرنِي سعيد وعطَاُء بن يزِيد أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبرهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ح و 
لزهرِي عن عطَاِء بنِ يزِيد اللَّيثي عن حدثَنِي محمود حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنا معمر عن ا

  أُناس يا رسولَ اللَّه هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة؟: قَالَ: أَبِي هريرةَ قَالَ
  هلْ تضارونَ في الشمسِ لَيس دونها سحاب؟: فَقَالَ
  !لَا يا رسولَ اللَّه: قَالُوا

                                 
، وضعف حمققو املسند احلديث من هذا الطريق ألجـل  )١١٧٠٨، حتت رقم    ١٨/٢٣٧الرسالة  ( مسند أمحد    )١(

ا جاء يف الطرق الصحيحة ومنه ما جاء يف الصحيحني،          ويتقوى ما جاء يف روايته مب     . علي بن زيد بن جدعان    
  !  وما مل يرد ما يشهد له فهو ضعيف

، حتت  ٢/١٠٤(، وأخرجه عبد بن محيد يف املنتخب        )١١٦٦٧، حديث رقم    ١٨/٢٠٦الرسالة  ( مسند أمحد    )٢(
  ".حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد به: "قال عبد بن محيد) ٩٨٨رقم 

وتقدم أنه يقبل   . وضعف احلديث من هذا الطريق حمققو املسند وحمقق املنتخب ألجل علي بن زيد بن جدعان                
  !  من روايته هنا ما جاء له شاهد
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  هلْ تضارونَ في الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس دونه سحاب؟: الَقَ
  !لَا يا رسولَ اللَّه: قَالُوا 
من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيتبِعه : فَإِنكُم ترونه يوم الْقيامة كَذَلك يجمع اللَّه الناس فَيقُولُ: قَالَ

يتبع من كَانَ يعبد الشمس ويتبع من كَانَ يعبد الْقَمر ويتبع من كَانَ يعبد الطَّواغيت وتبقَى فَ
ا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعي يالَّت ةوررِ الصي غَيف اللَّه يهِمأْتا فَيقُوهافنا ميهةُ فالْأُم هذقُولُونَ هفَي كُمب

نعوذُ بِاللَّه منك هذَا مكَاننا حتى يأْتينا ربنا فَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه فَيأْتيهِم اللَّه في الصورة الَّتي 
هونعبتا فَينبر تقُولُونَ أَنفَي كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعي ولُ اللَّهسقَالَ ر منهج رجِس برضيو 

 يبكَلَال بِهو لِّمس لِّمس ماللَّه ذئمولِ يساُء الرعدو جِيزي نلَ مفَأَكُونُ أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
اندعالس كوش متأَيا رأَم اندعالس كوثْلُ ش؟م  

  !بلَى يا رسولَ اللَّه: قَالُوا
فَإِنها مثْلُ شوك السعدان غَير أَنها لَا يعلَم قَدر عظَمها إِلَّا اللَّه فَتخطَف الناس : قَالَ

 إِذَا فَرغَ اللَّه من الْقَضاِء بين بِأَعمالهِم منهم الْموبق بِعمله ومنهم الْمخردلُ ثُم ينجو حتى
 رأَم إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشكَانَ ي نمم رِجخأَنْ ي ادأَر نارِ مالن نم رِجخأَنْ ي ادأَرو هادبع

آثَارِ الس ةلَامبِع مهرِفُونعفَي موهرِجخكَةَ أَنْ يلَائنِ الْماب نأْكُلَ مارِ أَنْ تلَى النع اللَّه مرحو ودج
 اتبونَ نتبنفَي اةياُء الْحم قَالُ لَهاٌء يم هِملَيع بصوا فَيشحتام قَد مهونرِجخفَي ودجالس أَثَر مآد

نلٌ مجقَى ربيلِ وييلِ السمي حف ةبقُولُالْحارِ فَيلَى النع هِهجقْبِلٌ بِوم منِي : هبقَش قَد با ري
لَعلَّك إِنْ : رِحيها وأَحرقَنِي ذَكَاؤها فَاصرِف وجهِي عن النارِ فَلَا يزالُ يدعو اللَّه فَيقُولُ

عقُولُ لَا وفَي هرأَلَنِي غَيسأَنْ ت كتطَيقُولُ أَعي ارِ ثُمالن نع ههجو رِفصفَي هرغَي أَلُكلَا أَس كتز
أَلَيس قَد زعمت أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيره ويلَك : بعد ذَلك يا رب قَربنِي إِلَى بابِ الْجنة فَيقُولُ

دالُ يزفَلَا ي كرا أَغْدم مآد نقُولُابو فَيقُولُ: عفَي هرأَلُنِي غَيست كذَل كتطَيلِّي إِنْ أَعلَا : لَع
وعزتك لَا أَسأَلُك غَيره فَيعطي اللَّه من عهود ومواثيق أَنْ لَا يسأَلَه غَيره فَيقَربه إِلَى بابِ 

رب أَدخلْنِي الْجنةَ ثُم : سكَت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت ثُم يقُولُالْجنة فَإِذَا رأَى ما فيها 
يا رب لَا : أَولَيس قَد زعمت أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيره ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك فَيقُولُ: يقُولُ

زفَلَا ي كلْققَى خلْنِي أَشعجا تيهولِ فخبِالد نَ لَهأَذ هنم كحفَإِذَا ض كحضى يتو حعدالُ ي
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يلَ لَها قيهلَ فخفَإِذَا د :قَالُ لَهي ى ثُمنمتكَذَا فَي نم نمت : بِه عقَطنى تتى حنمتكَذَا فَي نم نمت
قُولُ لَهفَي انِيالْأَم :ههعم ثْلُهمو ذَا لَك.  
  . وذَلك الرجلُ آخر أَهلِ الْجنة دخولًا: قَالَ أَبو هريرةَ

َ أَبو سعيد الْخدرِي جالس مع أَبِي هريرةَ لَا يغير علَيه شيئًا من حديثه حتى :قَالَ عطَاٌء
هلى إِلَى قَوهتان:" هعم ثْلُهمو ذَا لَكه "يدعو سقَالَ أَب" : هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس

  .)١("حفظْت مثْلُه معه: قَالَ أَبو هريرةَ". هذَا لَك وعشرةُ أَمثَاله: وسلَّم يقُولُ
د من وجه آخر عن أيب هريرة ووقع عند أمح: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

فقال أبو سعيد ومثله معه ، فقال أبو هريرة وعشرة : " وأيب سعيد مجيعا يف هذا احلديث
وهذا مقلوب فإن الذي " أمثاله ، فقال أحدمها لصاحبه حدث مبا مسعت وأحدث مبا مسعت 

 على وفق ما من الوجه الذي أخرجه منه أمحد )٢(يف الصحيح هو املعتمد وقد وقع عند البزار
  .)٣(اهـ"يف الصحيح

                                 
، ومسلم يف كتـاب     )٦٥٧٣( أخرجه البخـاري يف كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم حديث رقم             )١(

  ).١٨٢(اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم 
حدثنا حممد بن حيـي القطيعـي،   : "، قال البزار  )٣٥٥٥، حتت رقم    ٤/٢١٢كشف األستار   (مسند البـزار   ) ٢(

النعلم رواه عن علي بن زيـد إال        : "وقال". حدثنا احلجاج بن املنهال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد به            
  اهـ   "هو يف الصحيح بغري هذا السياق: "قال اهليثمي. اهـ"محاد

  ).  ١١/٤٦١( فتح الباري )٣(
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  احلديث العاشر
  

حدثَنا عبيد اللَّه بن سعد بنِ إِبراهيم حدثَنا : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 
بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نجِ عرالْأَع نانَ عسنِ كَيحِ بالص نا أَبِي عثَندح قُوبعي هلَيع لَّى اللَّهص 

يا رب ما لَها لَا يدخلُها إِلَّا : اختصمت الْجنةُ والنار إِلَى ربهِما فَقَالَت الْجنةُ: "وسلَّم قَالَ
ارالن قَالَتو مقَطُهساسِ وفَاُء النعفَقَالَ: ض رِينكَبتبِالْم ترنِي أُوثعالَىيعت اللَّه  : تأَن ةنلْجل

  .رحمتي
  !للنارِ أَنت عذَابِي أُصيب بِك من أَشاُء ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها: وقَالَ
 من يشاُء فَيلْقَونَ فيها وإِنه ينشئُ للنارِفَأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه لَا يظْلم من خلْقه أَحدا : قَالَ
حتى يضع فيها قَدمه فَتمتلئُ ويرد بعضها إِلَى بعضٍ وتقُولُ قَطْ هلْ من مزِيد ثَلَاثًا : فَتقُولُ

  .)١("قَطْ قَطْ
رمحه اهللا، ونقله عن شيخه شيخ ) هـ٧٥١ت(حكم بقلب هذه اللفظة ابن قيم اجلوزية 

  .رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(سالم ابن تيمية اإل
و أما اللفظ الذي وقع يف صحيح البخاري يف حديث أيب : "قال ابن القيم رمحه اهللا

فغلط من بعض الرواة " وانه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد: "هريرة
أخرب أنه ميال جهنم انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص القران يرده فإن اهللا سبحانه 

كلما {: من إبليس و اتباعه فانه ال يعذب أال من قامت عليه حجته و كذب رسله قال تعاىل
القي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل 

  .  )٢(اهـ"وال يظلم اهللا أحدا من خلقه] ٩ـ٨:امللك[} اهللا من شيء
ال تزال : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حديث أيب هريرة: "ن القيم رمحه اهللاوقال اب

هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إىل : جهنم يلقى ا وهي تقول
                                 

، }إن رمحة اهللا قريب من احملـسنني      {: أخرجه البخـاري يف كتاب التوحيد، باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل            )١(
  ). ٧٤٤٩(حديث رقم 

  .   ٢٦٤، وانظر منه ص٢٨٤ حادي األرواح ص)٢(
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أما النار : انقلب على بعض الرواة فقال" بعض وتقول قط قط وأما اجلنة فينشىء اهللا هلا خلقا
  .)١(اهـ"قافينشىء اهللا هلا خل
وأما النار فينشيء اهللا : "وأما احلديث الذي ورد يف بعض طرق البخاري: "وقال رمحه اهللا

وأما اجلنة فإن اهللا "فغلط من الراوي انقلب عليه لفظه، وإمنا هو " هلا خلقاً يسكنهم إياها
  .)٢(اهـ"وقد ذكره البخاري، وسياق احلديث يدل على ذلك" ينشيء هلا خلقاً
: رمحه اهللا بوقوع القلب يف هذه اللفظة فقال) هـ٨٤٠ت(ابن الوزير وكذا جزم 

وأما اجلنة فينشيء اهللا هلا من يشاء، وأما النار فال "انقلب هذا على بعض الرواة وإمنا هو "
، وكذلك خرجاه مجيعاً من حديث أيب هريرة هذا من غري طريق، وخرجاه "يظلم ربك أحداً

وما كنا معذبني حىت {: ختالف، وكذلك قال اهللا تعاىلكذلك من حديث أنس من غري ا
  .)٣(اهـ"وهي سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً] ١٥:اإلسراء[} نبعث رسوالً

واحتج بأن اهللا تعاىل ! وجزم ابن القيم بأنه غلط: "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
  !أخرب بأن جهنم متتلئ من إبليس وأتباعه

] ٤٩:الكهف[} وال يظلم ربك أحدا{:  شيخنا البلقيين واحتج بقولهوكذا أنكر الرواية
ومحله على أحجار تلقى يف النار أقرب من محله على ذي روح يعذب بغري ذنب : مث قال
  .وميكن التزام أن يكونوا من ذوي األرواح ولكن ال يعذبون كما يف اخلزنة. انتهى

وعبر عن ابتداء اإلدخال باإلنشاء .  النارابتداء إدخال الكفار: وحيتمل أن يراد باإلنشاء 
فيلقون فيها وتقول هل من : "فهو إنشاء اإلدخال ال اإلنشاء مبعىن ابتداء اخللق بدليل قوله

فالذي ميلؤها حىت " حىت يضع فيها قدمه فحينئذ متتلئ: "وأعادها ثالث مرات مث قال" مزيد

                                 
  .  بتصرف يسري) ١/٤٣٩( زاد املعاد )١(
   . ـ باب يف ذراري املشركني١٦٨٧. تاب السنة ذيب ذيب سنن أيب داود يف ك)٢(
قال يف توضيح األفكار موضحاً وجه اسـتدالل  ). ١٠٧ـ٢/١٠٦( تنقيح األنظار مع شرحه توضيح األفكار   )٣(

ومن ينشئه للنار يعذبه من غري      : "قال] ١٥:اإلسراء[} وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً     {:ابن الوزير  باآلية   
فهو مـن أدلـة     ] ٤٩:الكهف[} وال يظلم ربك أحدا   {: ليف و ال جيوز عليه لقوله     بعثة رسول إليه و التك    

  اهـ  "االنقالب
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  .)١(اهـ"م قد تقدم واهللا أعلمتقول حسيب هو القدم كما هو صريح اخلرب وتأويل القد
إثبات القدم صفة هللا عزوجل بال تشبيه وبالتكييف أو تعطيل أو حتريف هو املنهج : قلت

الذي عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان، و الحاجة إىل التأويل، 
متلئُ حتى يضع فَلَا ت: "خاصة وقد جاء ما مينعه يف رواية للحديث عند البخـاري ومسلم

  ". رِجلَه
حدثَنا عبد اللَّه بن محمد حدثَنا عبد الرزاقِ : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

ع لَّى اللَّهص بِيقَالَ قَالَ الن هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نامٍ عمه نع رمعا منربأَخلَّمسو هلَي :
"ارالن فَقَالَت ارالنةُ ونالْج تاجحةُ: تنالْج قَالَتو رِينبجتالْمو رِينكَبتبِالْم تري لَا : أُوثا لم

مقَطُهساسِ وفَاُء النعلُنِي إِلَّا ضخدالَى! يعتو كاربت قَالَ اللَّه :ةنلْجل بِك محي أَرتمحر تأَن 
إِنما أَنت عذَابِي أُعذِّب بِك من أَشاُء من عبادي ولكُلِّ : من أَشاُء من عبادي وقَالَ للنارِ
 ارا النا فَأَمهلْؤا ممهنم ةداحو لَهرِج عضى يتئُ حلتمقُولُفَلَا تئُ قَ: فَتلتمت كالنطْ قَطْ فَه

ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ ولَا يظْلم اللَّه عز وجلَّ من خلْقه أَحدا وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ 
  .)٢("ينشئُ لَها خلْقًا

 نامٍ عمه نع رمعذه الرواية اليت من طريق مةَ استدل على وقوع القلب، يف وريرأَبِي ه
  ! صالحِ بنِ كَيسانَ عن الْأَعرجِ عن أَبِي هريرةالرواية األخرى اليت هي من طريق 

وإِنه ينشئُ للنارِ : "وهذا ما أشار إليه ابن القيم رمحه اهللا، يف قوله متعقباً لفظ احلديث بـ
هذا غري حمفوظ وهو مما انقلب لفظه ": "هلْ من مزِيد ثَلَاثًا: ونَ فيها فَتقُولُمن يشاُء فَيلْقَ

على بعض الرواة قطعا وحديث األعرج هذا عن أيب هريرة مل حيفظ كما ينبغي وسياقه يدل 
  .)٣(اهـ" أن راويه مل يقم متنه خبالف حديث مهام عن أيب هريرةعلى

 فإذا أمكن اجلمع والتوفيق بني الروايات فهو أوىل، وقد توهيم الثقة خالف األصل،: قلت
                                 

  ).٣٤٤ـ١/٣٤٣(وقارن بالعناية يف شرح اهلداية ).  ١٣/٤٣٧( فتح الباري )١(
، ومسلم يف   )٤٨٥٠(، حديث رقم    "هل من مزيد  : وتقول: " أخرجه البخـاري يف كتاب التفسري باب قوله         )٢(

  ).٢٨٤٧( وصفة نعيمها، باب النار يدخلها اجلبارون، حديث رقم كتاب اجلنة
  ).  ٦٣١ـ٢/٦٣٠(، أحكام أهل الذمة ٣٩٠ طريق اهلجرتني ص)٣(



٢٧٩  

  

سبق يف كالم ابن حجـر رمحه اهللا ذكر ما حتتمله رواية صاحل بن كيسان عن األعرج من 
وعبر . ابتداء إدخال الكفار النار: وحيتمل أن يراد باإلنشاء : "وهو ما جاء يف قوله! املعين

: اإلدخال ال اإلنشاء مبعىن ابتداء اخللق بدليل قولهعن ابتداء اإلدخال باإلنشاء فهو إنشاء 
حىت يضع فيها قدمه : "وأعادها ثالث مرات مث قال" فيلقون فيها وتقول هل من مزيد"

  "!فالذي ميلؤها حىت تقول حسيب هو القدم كما هو صريح اخلرب" فحينئذ متتلئ
اري، خاصة وأن فالقول ذا أوىل من اجلزم بوقوع القلب يف رواية يف صحيح البخـ

هذا احلرف ليس من احلروف املنتقدة منه، والذين انتقدوه سبقوا باإلمجاع على تلقي ما يف 
  !الصحيحني بالقبول، واهللا اعلم

وليس لصاحل بن كيسان عنه يف : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر :  تنبيه
  . )١(اهـ"الصحيحني إال هذا احلديث

 صحيح البخـاري روايتني غري هذه، ويف صحيح كذا قال، وقد وجدت له يف: قلت
  !نعم انفرد البخـاري برواية احلديث من هذا الطريق ذا اللفظ. )٢(مسـلم ثالث روايات

  احلديث احلادي عشر
  

حدثَنا سفْيانُ عن سالمٍ أَبِي النضرِ مولَى : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
ديبنِ عب رمقَالَع يدعنِ سرِ بسب نرٍ عمعنِ مب نِ :  اللَّهب يأُب تأُخ نمٍ ابيهو جلَنِي أَبسأَر

أَلُهأَس دالنِ خب ديبٍ إِلَى زكَع ولَ اللَّهسر تعملِّي قَالَ سصالْم يدي نيب اري الْمف عما سم 

                                 
  ).  ١٣/٥٣٤( فتح الباري )١(
ثالث روايات يف البخـاري  باملوضع املذكور ) صخر ـ موسوعة احلديث (قد وجدت له من خالل برنامج ) ٢(

يف البخـاري يف كتاب التوحيد، وهو املوضع املذكور هنا، ويف كتـاب            : ي التالية هنا، ومثلها يف مسلم، وه    
، ويف كتاب مواقيت الصالة، باب اإلبراد بـالظهر يف          )٢٩٢٨(اجلهاد والسري باب قتال الترك، حديث رقم        

، )٥٢(، ويف مسـلم يف كتاب اإلميان باب تفاضل أهل اإلميان، حديث رقم             )٥٣٤(شدة احلر، حديث رقم     
، وفيه باب من فضائل غفار، حديث )٢٣٩٢(ويف كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، حديث رقم 

  ).٢٥٢١(رقم 



٢٨٠  

  

لَيع لَّى اللَّهأَنْ ص نم لَه ريخ ةنس رٍ أَوهش مٍ أَووي نرِي ملَا أَد نيعبأَر قُومقُولُ لَأَنْ يي لَّمسو ه
هيدي نيب رم١("ي(.  

  .)٢(!وهذا حديث مقلوب
أرسلين : "وقد أخرجه البخـاري ومسلم من طريق مـالك عن أيب النضر عن بسر بلفظ

  "! أيب جهيمزيد بن خالد إىل
حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف قَالَ أَخبرنا مالك عن : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

يدعنِ سرِ بسب نع اللَّه ديبنِ عب رملَى عورِ مضإِلَى أَبِي : "أَبِي الن لَهسأَر دالخ نب ديأَنَّ ز
سمٍ ييهجلِّي؟: أَلُهصالْم يدي نيب اري الْمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم عماذَا سم  

لَو يعلَم الْمار بين يدي الْمصلِّي : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فَقَالَ أَبو جهيمٍ
  " علَيه لَكَانَ أَنْ يقف أَربعني خيرا لَه من أَنْ يمر بين يديهماذَا

  .)٣("لَا أَدرِي أَقَالَ أَربعني يوما أَو شهرا أَو سنةً: قَالَ أَبو النضرِ
  !وساقه مسـلم من طريق سفيان عن أيب النضر به على الصواب

حدثَنا عبد اللَّه بن هاشمِ بنِ حيانَ الْعبدي حدثَنا : "محه اهللار) هـ٢٦١ت(قال مسلم 
وكيع عن سفْيانَ عن سالمٍ أَبِي النضرِ عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ زيد بن خالد الْجهنِي أَرسلَ إِلَى 

                                 
، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة، باب املرور بني يدي املصلي، حديث رقم               )٤/١١٦( مسند أمحد    )١(

نا سفْيانُ بن عيينةَ عن سالمٍ أَبِي النضرِ عن بسرِ بنِ سعيد قَالَ حدثَنا هشام بن عمارٍ حدثَ: "وسياقه قال) ٩٤٤(
أَرسلُونِي إِلَى زيد بنِ خالد أَسأَلُه عن الْمرورِ بين يدي الْمصلِّي فَأَخبرنِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ           

  ".نْ يقُوم أَربعني خير لَه من أَنْ يمر بين يديه قَالَ سفْيانُ فَلَا أَدرِي أَربعني سنةً أَو شهرا أَو صباحا أَو ساعةًلَأَ
رواه البـزار ورجاله رجال الصحيح، وقـد       : "بعد أن ساقه بنحو لفظ أمحد     ) ٢/٦١(وقال يف جممع الزوائد       

  اهـ"."خريفاً: "اه ابن ماجة غري قولهرو
    
، وحكم بأا مقلوبة احلافظ ابن حجـر )٣/٢٣١( حكم املزي بأن هذه الرواية غري حمفوظة يف حتفة األشراف )٢(

  ).    ٢/٨٨١(، والنكت على ابن الصالح )٤/٣٦(يف اإلصابة 
، ومسلم، يف كتاب    )٥١٠( حديث رقم     أخرجه البخـاري يف كتاب الصالة،باب امث املار بني يدي املصلي،          )٣(

  ).٥٠٧(الصالة، باب منع املار بني يدي املصلي، حديث رقم 



٢٨١  

  

ا سم ارِيصمٍ الْأَنيهأَبِي ج يثدى حنعبِم قُولُ فَذَكَري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعم
كال١("م(.  

                                 
  ).٥٠٧( أخرجه مسلم، يف كتاب الصالة، باب منع املار بني يدي املصلي، حديث رقم )١(



٢٨٢  

  

  احلديث الثاين عشر
  

حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا الْأَعمش عن شقيقٍ : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
قَالَ قَالَ ر اللَّه دبع نع ولُ اللَّهسى قَالَ ررأُخ قُلْتةً ومكَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس

 رِكشي اتم نا مأَن قُلْتةَ قَالَ ونلَ الْجخئًا ديش بِاللَّه رِكشلَا ي اتم نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  .)١(" الناربِاللَّه شيئًا دخلَ

  .)٢(!هذا حديث مقلوب
كذا رواه أبومعاوية عن األعمش به، فجعل الوعد من لفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
والوعيد من لفظ ابن مسعود رضي اهللا عنه؛ وخالفه يف ذلك مجاعه رووه فجعلوا الوعيد من 

اية أيب معاوية، لفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والوعد من لفظ ابن مسعود، عكس رو
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ من مات يشرِك بِاللَّه شيئًا : "ومن الفاظه

  ".دخلَ النار وقُلْت أَنا ومن مات لَا يشرِك بِاللَّه شيئًا دخلَ الْجنةَ
  :ديث على الصواب عكس رواية أيب معاويةومن هذه اجلماعة اليت روت احل

  .)٣(ـ ابن منري عن األعمش به باللفظ املذكور
  .)٤(ـ وكيـع عن األعمش به، بنحو اللفظ الذي رواه ابن منـري عن األعمش

  .)٥(ـ حفص بن غياث عن األعمش به مبثله

                                 
، وأخرجه ابن خزميـة يف     )٤٠٣٨، حتت رقم    ٧/١٣٤،    ٣٦٢٥، حتت رقم    ٦/١٢٨الرسالة  ( أخرجه أمحد    )١(

  ).٣٠، حتت رقم ١/٢٧(، أبوعوانة يف املستخرج على صحيح مسـلم ٣٥٩ب التوحيد صكتا
  ).٨٨٥ـ٢/٨٨٣(، النكت البن حجـر )٣/١١١( فتح الباري )٢(
، ومسـلم يف كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك باهللا، )٤٠٤٣، حتت رقم ٧/١٣٦الرسالة ( أخرجه أمحد )٣(

، حتـت  ١/٢١٢(، وابن مندة يف كتاب اإلميان  ٣٦٠التوحيد ص ، وابن خزميـة يف كتاب      )٩٢(حديث رقم   
  ).  ٦٦،٦٧رقم 

، ومسلم يف كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك بـاهللا،    )٤٢٣١،حتت رقم   ٧/٢٦٩الرسالة  ( أخرجه أمحد    )٤(
  ).  ٥٥٩، حتت رقم ٢/٦١(، واهليثم بن كليب يف مسنده )٩٢(حديث رقم 

، وابن منـدة يف كتـاب      )١٢٣٨(ر، باب ما جاء يف اجلنائز، حديث رقم          أخرجه البخاري، يف كتاب اجلنائ     )٥(
= 



٢٨٣  

  

  .)١(ـ أبومحزة عن األعمش به
  .)٢(ـ عبدالواحد عن األعمش به

  .)٣(إلفريقي عن عاصم عن شقيق عن عبداهللا بهورواه أبوأيوب ا
  .)٤(بل وأخرج ابن مندة احلديث من رواية أيب معاوية عن األعمش به على اجلادة

قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي وائلٍ عن عبد اللَّه قَالَ: وجاء من طرق أخرى على الصواب
من مات وهو يجعلُ للَّه نِدا أَدخلَه اللَّه النار : نا أَقُولُ أُخرىصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَلمةً وأَ

  ".من مات وهو لَا يجعلُ للَّه نِدا أَدخلَه اللَّه الْجنةَ: وأَنا أَقُولُ: وقَالَ عبد اللَّه: قَالَ
  :رواه عن أيب وائل مجاعة، منهم

  .)٥(عن األعمش عن أيب وائل بهـ وكيـع 
  .)٦(ـ أبوبكر عن عاصم عن أيب وائل به

  .)٧(ـ شعبـة  عن سليمان عن أيب وائل به

__________________  
= 

  ).  ٧٠، حتت رقم ١/٢١٣(اإلميان 
  ).  ٤٤٩٧(، حديث رقم }ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندااً{:  أخرجه البخاري، يف كتاب التفسري، باب)١(
 أتكلم اليوم وصلى وذكر اهللا، حديث رقم         أخرجه البخاري، يف كتاب األميان والنذور، باب إذا قال واهللا ال           )٢(

  ).  ٧١، حتت رقم ١/٢١٣(، وابن مندة يف كتاب اإلميان )٦٦٨٣(
، حتت رقم ٢/٣٥٤(، ويف املعجم األوسط )١٠٤١٠، حتت رقم ١٠/٢٣١( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )٣(

٢٢١١   .(  
  ).  ٦٩، حتت رقم ١/٢١٣( كتاب اإلميان البن مندة )٤(
  ).  ٦٨، حتت رقم ١/٢١٢(، وابن مندة يف كتاب اإلميان )٤٢٣١، حتت رقم ٧/٣٦٩الرسالة (رجه أمحد  أخ)٥(
، وأبـويعلى   )٣٨٦٥، حتت رقـم     ٦/٤١٢) (٣٨١١، حتت رقم    ٦/٣٦٠الرسالة  ( أخرجه أمحد يف املسند      )٦(

  ).١٠٤١٦، حتت ١٠/٢٣٣(، والطرباين يف املعجم الكبري )٥٠٩٠، حتت رقم ٩/٢٢(
، وكرره  ٤٢٣٢، حتت رقم    ٧/٢٦٩الرسالة  (، وأمحد   )٢٥٦(، حتت رقم    ٣٤الطيالسي يف مسنده ص    أخرجه   )٧(

، حتت رقم   ١/٢٠٧(، والنسائي يف كتاب التفسري      )٤٤٢٥، حتت رقم    ٧/٤٢٩،  ٤٤٠٦، حتت رقم    ٧/٤١٣
، ٥٥٨ حتت رقم    ٢/٦٠،٦١(، واهليثم بن كليب يف مسنده       ٣٥٩، وابن خزميـة يف كتاب التوحيد ص      )٣١

٥٦٠ .(   



٢٨٤  

  

  .)١(ـ هشيم عن سيار عن أيب وائل به
  .)٢(ـ أبوعوانة وضاح عن مغرية عن أيب وائل به

. قلب ابن منيـر املنت على مارواه أبومعاوية: "رمحه اهللا) هـ٣١١ت(قال ابن خزمية 
  !وتابع شـعبة يف معىن املنت

وشعبة وابن منيـر أوىل مبنت اخلرب من أيب معاوية، وتابعهما أيضا سيار أبواحلكم عن أيب 
خصلتان أحدامها مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألخرى : وائل عن عبداهللا قال

 هللا نداً دخل النار، وأنا من مات وهو جيعل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنا أقوهلا
  .)٣(اهـ"من مات وهو ال جيعل هللا نداً دخل اجلنة: أقول

ويؤكد قوة حصول القلب من أيب معاوية، أن أبا معاوية روى عن األعمش حديثاً : قلت 
فيه أن اللفظني من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ما أخرجه مسـلم من طريق أَيب 

أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلٌ : "عمشِ عن أَبِي سفْيانَ عن جابِرٍ قَالَمعاوِيةَ عن الْأَ
  يا رسولَ اللَّه ما الْموجِبتان؟: فَقَالَ

ه شيئًا دخلَ من مات لَا يشرِك بِاللَّه شيئًا دخلَ الْجنةَ ومن مات يشرِك بِاللَّ: فَقَالَ
ار٤("الن(.  

فيبدو ـ واهللا اعلم ـ أن أبا معاوية روى احلديث باملعىن فقلبه، لظنه أن كل :  قلت
ذلك ثابت من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والحتمال أن يكون قام يف نفس أيب 

 يف وقت حفظ أن ابن مسعود مسع اللفظتني من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه: معاوية
إحدامها وتيقنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل حيفظ األخرى فرفع احملفوظة وضم 

                                 
، حتت ١/٢١٥(ورواها مقلوبة ابن مندة يف كتاب اإلميان ).  ٣٥٥٢، حتت رقم ٦/١٢الرسالة ( أخرجه أمحد )١(

  ).٧٣رقم 
، )٧٢، حتت رقـم     ١/٢١٤(، وابن مندة يف كتاب اإلميان       )٣٥٥٢، حتت رقم    ٦/١٢الرسالة  ( أخرجه أمحد    )٢(

  ).٢٥١، حتت رقم ١/٤٨٥اإلحسان (وابن حبـان 
  .٣٦٠د البن خزميـة ص كتاب التوحي)٣(
  ).٩٣( أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك باهللا، حديث رقم )٤(



٢٨٥  

  

األخرى إليها ويف وقت آخر حفظ األخرى ومل حيفظ األوىل مرفوعة، فرفع احملفوظة وضم 
  .األخرى إليها

  : تنبيه 
: صوابقال النووي رمحه اهللا، عند شرحه للحديث يف صحيح مسـلم على اللفظ ال

وكذا ذكره . وكذا هو يف صحيح البخاري. هكذا وقع يف أصولنا من صحيح مسلم"
ووجد يف بعض األصول املعتمدة من . القاضي عياض رمحه اهللا يف روايته لصحيح مسلم

من مات ال يشرك باهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "صحيح مسلم عكس هذا 
  . "مات يشرك باهللا شيئا دخل النارومن : قلت أنا. شيئا دخل اجلنة

وهكذا . وهكذا ذكره احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني عن صحيح مسلم رمحه اهللا
وقد صح اللفظان من كالم رسول ). املخرج على صحيح مسلم(رواه أبو عوانة يف كتابه 

  . )١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جابر املذكور
اهللا عنه على رفع إحدى اللفظتني وضمه األخرى إليها من فأما اقتصار ابن مسعود رضي 

سببه أنه مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم إال : كالم نفسه فقال القاضي عياض وغريه
إحدامها وضم إليها األخرى ملا علمه من كتاب اهللا تعاىل ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما 

   .مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم
لذي قاله هؤالء فيه نقص من حيث إن اللفظتني قد رفعهما من حديث ابن مسعود وهذا ا

مسع ابن مسعود اللفظتني من النيب صلى اهللا عليه وسلم، : كما ذكرناه، فاجليد أن يقال
ولكنه يف وقت حفظ إحدامها وتيقنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل حيفظ األخرى 

ها ويف وقت آخر حفظ األخرى ومل حيفظ األوىل مرفوعة، فرفع احملفوظة وضم األخرى إلي
فهذا مجع ظاهر بني رواييت ابن مسعود، وفيه موافقة . فرفع احملفوظة وضم األخرى إليها

  اهـ"واهللا أعلم. لرواية غريه يف رفع اللفظتني
وهذا الذي قال حمتمل بال شك، لكن فيه : "وتعقبه احلافظ ابن حجـر رمحه اهللا بقوله

                                 
  .   يشري إىل احلديث السابق ذكره قبل قليل عن جابر)١(



٢٨٦  

  

ع احتاد خمرج احلديث، فلو تعدد خمرجه إىل ابن مسعود لكان احتماال قريبا مع أنه بعد م
يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إىل 

  .)١(اهـ"شخص ليس مبعصوم أوىل من هذا التعسف

                                 
  ).  ٣/١١١( فتح الباري )١(



٢٨٧  

  

  احلديث الثالث عشر
  

: بوبكر أمحد بن سليمان الفقيه ببغدادحدثنا أ: "رمحه اهللا) هـ٤٠٥ت(قال احلاكم 
  .حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة: حدثنا احلسن بن مكرم البزار

حدثنا إبراهيم بن احلسني بن : وأخربين عبدالرمحن بن احلسن ـ القاضي مدان ـ
أن أبا عثمان النهدي : عن عاصم بن سليمان: حدثنا شعبة: حدثنا آدم بن أيب إياس: ديزيل
  .)١("التسبقين بآمني: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ن باللعحدثه 

   )٢(!هذا حديث مقلوب
كذا ساقه احلاكم والبيهقي، وقد رواه مجاعة عن عاصم بن سليمان األحوال عن أيب 

  ".يا رسولَ اللَّه لَا تسبِقْنِي بِآمني: "قال بالل: عثمان النهدي وهو عبدالرمحن بن مل، قال
  :هكذا رواه مجاعة عن عاصم منهم

  .)٣(ـ عبدالواحد بن زياد عنه به
  .)٤(ـ حممد بن فضيل عنه به

  .)٥(ـ سفيان الثـوري عنه به

                                 
  ).٢/٢٣(، والبيهقي يف السنن الكبري )٨٢٨، حتت رقم ٢/٤٧٨( مستدرك احلاكم )١(

ي احلديث من طريق شـعبة عن عاصم به، واسنده من طريق أمحد بن حنبـل عن حممد بن فضيل                 علّق البيهق   
التسبقين : "، إذ لفظ املسند أن قول     )٦/١٢،١٥(عن عاصم به، وهذا اللفظ الذي ساقه خالف ما يف املسند            

  !  صلى اهللا عليه وسلممن قول بالل رضي اهللا عنه، وليست من قول الرسول " بآمني
  ).  ٢/٨٧٨(كت البن حجـر  الن)٢(
  ).  ٢/٢٣( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )٣(
  ).٦/١٢( أخرجه أمحد )٤(

هكذا وقعت الرواية يف املسند، وكذا هي أيضاً فيما ساقه ابن حجـر يف  احتاف املهرة بالفوائد املبتكرة                  : تنبيه  
قه البيهقي يف الـسنن الكـبري       ملا ساق طرف احلديث عند أمحد، وسا      ) ٦٥٠ـ٢/٦٤٩(من أطراف العشرة    

  !  عن أمحد بالسند الذي يف املسند لكن باللفظ املقلوب) ٢/٢٣(
، وأبـوداود يف كتاب الصالة، باب التأمني وراء )٢٦٣٦، حتت رقم ٢/٩٦( أخرجه عبدالـرزاق يف املصنف )٥(

= 



٢٨٨  

  

  .)١(ـ شعـبة عنه به
  .)٢(ـ عباد بن عباد عنه به
  .)٣(ـ قاسم بن معن عنه به

  .)٤(وجاء من طريق عاصم عن سلمان عن أيب عثمان عن بالل به
  !فهو احملفوظ" التسبقين بآمني: " بالل قالكل هؤالء رووه بأن

أما رمحهما اهللا ساقاها : ومما يؤكد حصول اخلطأ يف الرواية اليت ساقها احلاكم والبيهقي
من طريق حممد بن فضيل وشعبة عن عاصم، وهذه الرواية بإسناد صحيح عن شـعبة وابن 

  !فضيل يف مسند أمحد بن حنبـل باللفظ احملفوظ
   :تنبيه
  !ديث باللفظ احملفوظ فيه علةواحل

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

__________________  
= 

، ١/٣٦٦(لكـبري  ، والطرباين يف ا)٥٧٣(، حديث رقم  ١/٢٨٧(، وابن خزميـة    )٩٣٧(اإلمام، حديث رقم    
  ).  ١١٢٤حتت رقم 

  ).  ٦/١٥( أخرجه أمحد يف املسند )١(
هكذا وقعت الرواية يف املسند، وكذا هي أيضاً فيما ساقه ابن حجـر يف إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة                 : تنبيه  

 يف ملّا ساق طرف احلديث عند أمحد، وساقها البيهقي من طريق شـعبة) ٦٥٠ـ٢/٦٤٩(من أطراف العشرة 
  !باللفظ املقلوب) ٢/٢٣(السنن الكبري 

ـ ١٦٠ت(عن حممد بن جعفر عن شعبة       : "وقع يف املسند عند سياق سند احلديث عن شعبة        : تنبيه آخر    ) هـ
كتب ): "٢/٦٥٠(والعبارة كما يف احتاف املهرة      ! اهـ كذا   "كتب أيب مثله  : قال شعبة . عن عاصم األحول  

  ".إيلّ مثله
  ).  ١/١١٦(، وذكرها ابن أيب حامت يف علل احلديث )٢/٢٢(سنن الكبري  أخرجه البيهقي يف ال)٢(
، حتت رقـم    ٧/١٩١(، ويف املعجم األوسط     )١١٢٥، حتت رقم    ١/٣٦٦( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري       )٣(

٧٢٤٣  .(  
  ).  ٢/٢٣( علّقه البيهقي يف السنن الكبري )٤(



٢٨٩  

  

  ؟"التسبقين بآمني: "صلى اهللا عليه وسلم قال
أن بالالً قال للنيب صلى اهللا : ت عن عاصم عن أيب عثمانهذا خطأ رواه الثقا: قال أيب
  .)١(مرسل. عليه وسلم

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

فاحلديث منقطع مل يسمع أبوعثمان من بالل، وهذا ما ذكره أبوحـامت يف الكالم : قلت
من طريق أَبِي )٣(أخرجه أبو داود: " عن هذا احلديثالسابق، وقاله ابن حجـر أيضاً يف قوله

  .)٤("يا رسولَ اللَّه لَا تسبِقْنِي بِآمني: "عثْمانَ عن بِلَالٍ أَنه قَالَ
"  أن بالال قال"لكن قيل إن أبا عثمان مل يلق بالال، وقد روي عنه بلفظ . ورجاله ثقات 

  .)٥(اهـ"ريه على املوصولوهو ظاهر اإلرسال ، ورجحه الدارقطين وغ
وقد جاء احلديث من طريق سفيان بن عيينه عن سليمان التيمي عن أيب عثمان : قلت 

  .)٦("التسبقين بآمني: "أن بالالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم] الفارسي[عن سلمان 
  !فجعل سلمان الفارسي بني أيب عثمان النهدي وبالل

عن بالل ] الفارسي[ق عن عاصم عن سلمان وجاء احلديث من طريق هشام بن الح
  !سليمان التيمي: فتابع عاصم األحول.  باللفظ احملفوظ)٧(به

                                 
عن أيب  : "إمنا فيه " عن أيب عثمان عن بالل    : "بالل، فليس فيه   أي مل يأت فيه ما يشعر بسماع أيب عثمان من            )١(

  ".صلى اهللا عليه وسلمعثمان أن بالالًً قال للنيب 
  .   وهذا هو املتقرر يف املصطلح! ويف هذا دليل على أن العنعنة من غري املدلس حممولة على السماع  

  ).  ١/١١٦( علل احلديث البن أيب حامت )٢(
وتقدم ذكر الطريق الذي  ). ٩٣٧( يف كتاب الصالة، باب التأمني وراء اإلمام، حديث رقم            أخرجه أبـوداود  )٣(

  .   أخرجه وهو من طريق الثـوري عن عاصم عن أيب عثمان به
  .  ٩١ وضعفه األلباين يف ضعيف سنن ايب داود ص)٤(
  ).  ٢/٢٦٣( فتح الباري )٥(
  اهـ  "رجاله موثوقون): "٢/١١٣(يف جممع الزوائد قال ). ٦/٢٥٣( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )٦(
  اهـ"هو احملفوظ: "وقال الدارقطـين عن هذا الطريق). ٢/٢٧٥أطراف الغرائب ( أخرجه الدارقطـين )٧(



٢٩٠  

  

وجاء من طريق املسيب بن سويد عن أيب شهاب عن سليمان التيمي عن سلمان 
  .)١(عن بالل به] الفارسي[

  !كمقاهلا ملروان بن احل" }الضالني{التسبقين بـ : "وقد جاء عن أيب هريرة أنه قال
كان أبو هريرة يؤذن ملروان : أخرجه البيهقي من طريق محاد عن ثابت عن أيب رافع قال

  .)٢("حىت يعلم أنه دخل يف الصف} الضالني{بن احلكم، فاشترط أن ال يسبقه بـ 
وكان أبوهريرة يدخل املسجد وقد قام اإلمام قبله : ... قال عطاء: "وعند عبدالـرزاق

وكان : ... قال عطاء: "وعلّقه البخـاري يف صحيحه بلفظ. "ال تسبقين بآمني: فيقول
  .)٣("ال تفتين بآمني: أبوهريرة ينادي اإلمام

كأنه كان : "رمحه اهللا، مفسراً فعل أيب هريرة رضي اهللا عنه) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
يشتغل باإلقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إىل الدخول يف الصالة قبل فراغ أيب 

فروى سعيد بن : يرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك ، وقد وقع له ذلك مع غري مروان هر
منصور من طريق حممد بن سريبن أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين وأنه اشترط على اإلمام 

من طريق )٤(أن ال يسبقه بآمني، واإلمام بالبحرين كان العالء بن احلضرمي ، بينه عبد الرزاق
  .)٥(اهـ"هأيب سلمة عن

  :نكتة 
يف إسناد هذا احلديث جاءت رواية فيها تصريح بالسماع بني راويني مل يعرف الراوي 

أعين رواية أيب عثمان النهدي عن ! عن الصحايب بالتدليس، وهو معاصر له، وأدرك زمانه
                                 

تفرد به املسيب بـن     : "وقال الدارقطـين عن هذا الطريق    ). ٢/٢٧٥أطراف الغرائب   ( أخرجه الدارقطـين    )١(
  اهـ"يسويد عن أيب شهاب عن التيم

إسـناده  ): "٩٥٢، حتـت احلـديث      ٢/٣٦٩(قال األلباين يف السلسلة الضعيفة      ). ٢/٥٩( أخرجه البيهقي    )٢(
  .  اهـ"صحيح

، ٩٧ـ٢/٩٦(وأخرجه عبدالـرزاق يف املصنف .  صحيح البخـاري كتاب األذان باب جهر اإلمم بالتأمني          )٣(
  ). ٢٦٤٠حتت رقم 

  ).٢٦٣٧، حتت رقم ٢/٩٦( يف املصنف )٤(
  ).  ٢/٢٦٣( فتح الباري )٥(



٢٩١  

  

وهذا ما صرح به ابن ! بالل رضي اهللا عنه؛ وظاهر ذلك يدل على حصول االتصال بينهما
أبوعثمان أسلم على عهد النيب عليه السالم : "رمحه اهللا حيث قال) هـ٧٤٥ت(اين التركم

ومسع مجعاً كثرياً من اصحابه عليه السالم، كعمر بن اخلطاب وغريه، فإذا روى عن بالل 
  .)١(اهـ"فهو حممول على االتصال على ماهو املشهور عندهم) قال(أو ) عن(بلفظ 

صل، لكن منعنا من البقاء عليه تصريح أيب حـامت كالمه رمحة اهللا عليه هو األ: قلت
وهذا يعين وقوع القلب يف صيغة الرواية بني أيب عثمان ! باالنقطاع فيما نقلته لك قبل قليل

  !وبالل رضي اهللا عنه يف بعض روايات احلديث
وهذا يلفت النظر إىل أنه ال ينبغي اهلجوم على احلكم باتصال السند بني راويني رد 

 التصريح بالسماع بينهما قبل النظر يف كتب املراسيل وكتب اجلرح والتعديل وكتب ورود
العلل؛ فإن فيها كشف مثل هذه الدقائق، فإن مل جيد فيها الباحث نصاً خيالف ماوقع له يف 

  !ظاهر السند حكم حبسبه على ما هو األصل
 ما، مع ورود كما يلفت النظر إىل أن ورود التصريح بالسماع بني راويني يف سند

تنصيص من األئمة بعدم حصول السماع بينهما يعين أن ما وقع من التصريـح بالسماع بني 
   )٢(!الراويني حمل نظر كبري، وتردد يف قبوله

  :فهذا احلديث قد وقع فيه القلب يف موضعني
يف السند فقد قلبت يف بعض رواياته صيغة الرواية بني أيب عثمان النهدي وبالل : األول 

والصواب أن الرواية بينهما مرسلة منقطعة كما قال ! إىل صيغة تحمل على السماع
  !أبوحـامت رمحه اهللا، ورجحه الدارقطنـي وغريه

التسبقين : "يف املنت حيث إن احملفوظ يف رواية احلديث أن بالالً هو الذي قال: الثاين
  "!التسبقين بآمني: "الل، فقلبت يف هذه الرواية إىل أن الرسول هو الذي قال لب"بآمني
  

                                 
  ).  ٢/٢٣( اجلوهر النقي )١(
، حتت احلديث ٢٥٩ـ٢/٣٥٧( وقد رأيت األلباين رمحه اهللا يراعي مثل ذلك انظر سلسلة األحاديث الضعيفة      )٢(

  ).  ٩٤٧رقم 



٢٩٢  

  

  



٢٩٣  

  

  احلديث الرابع عشر
  

أخربنا علي بن عثمان : حدثنا إبراهيم قال: "رمحه اهللا) هـ٣٦٠ت(قال الطرباين 
أخربنا محاد بن سلمة عن أيوب وهشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة : الالحقي، قال

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يرةومحاد عن حممد بن زياد عن أيب هر

ذروين ما تركتكم،فإمنا أهلك من كان قبلكم اختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء "
  .)١("إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتمفأتوه،و

  )٢(!وهذا حديث مقلوب
  .)٣(اهـ"هو يف الصحيح بعكس هذا: "رمحه اهللا) هـ٨٠٧ت(قال اهليثمي 

  :رواية الشيخني عكس هذا الذي عند الطرباين، وسياقها: قلت
حدثَنا إِسماعيلُ حدثَنِي مالك عن أَبِي الزناد عن : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

ي ما تركْتكُم إِنما هلَك من دعونِ:"الْأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
 وهنِبتٍء فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن هِمائبِيلَى أَنع هِملَافتاخو هِمالؤبِس لَكُمكَانَ قَب كُمترإِذَا أَمو

متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْت٤("بِأَم(.  
  احلديث اخلامس عشر

                                 
 محاد  و ال رواه عن   . مل يروه عن أيوب إال محاد     : "قال الطرباين عقبه  ). ٣/١٣٥( أخرجه الطرباين يف األوسط      )١(

  اهـ"إال علي
رواه الطرباين يف األوسـط ورجالـه       . هو يف الصحيح بعكس هذا    ): "١/١٥٨(قال اهليثمي يف جممع الزوائد        

  اهـ " ثقات
  ).  ١/٢٩٣( تدريب الراوي )٢(
  ).  ١/١٥٨( جممع الزوائد )٣(
، حـديث رقـم      أخرجه البخـاري يف كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسـول اهللا             )٤(

، ويف  )١٣٣٧(، وأخرجه مسـلم يف كتاب الفضائل باب توقريه وترك اكثار سؤاله، حتت رقـم               )٧٢٨٨(
  ).  ١٣٣٧(كتاب احلج باب فرض احلج مرة يف العمر، حتت رقم 
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حدثَنا محمد بن يحيى حدثَنا يزِيد بن عبد ربه حدثَنا بقيةُ عن : "جة رمحه اهللاقال ابن ما

مبشرِ بنِ عبيد عن حجاجِ بنِ أَرطَاةَ عن عطيةَ الْعوفي عن ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ النبِي صلَّى 
  .)١("يركَع قَبلَ الْجمعة أَربعا لَا يفْصلُ في شيٍء منهن يه وسلَّماللَّه علَ

  !هذا حديث ضعيف السند جداً مقلوب املنت
  .وهو حديث مسلسل بالضعفاء

                                 
وأخرجـه  ). ١١٢٩( أخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة باب ماجاء يف الصالة قبل اجلمعة، حتت رقم                 )١(

اليفصل : "، من طريق بقيه به، إال أنه مل يذكر فيه         )١٢٦٧٤، حتت رقم    ١٢/١٢٩( يف املعجم الكبري     الطرباين
رواه ابن  : "وقال) ٢/١٩٥(ومن أجل ذلك أورده يف جممع الزوائد        " وبعدها أربعاً : "، وزاد فيه  "يف شيء منهن  

ة، وعطية العـويف وكالمهـا فيـه    ماجه باختصار ألربع بعدها، رواه الطرباين يف الكبري وفيه احلجاج بن أرطا       
  اهـ"كالم

هذا إسناد ال تقوم به حجة لضعف ): "١٢٦-١٢٥يف الباعث على إنكار البدع ص) هـ٦٦٥(وقال أبوشامة   
: وعطية قال البخاري  . واحلجاج بن ارطاة الحيتج به    . ؛ فبقية بن ضعيف،  ومبشر منكر احلديث       ...رجاله، ؛   

يقال له مبشر بن عبيد كان . شيخ: مسعت أيب يقول : بن أمحد بن حنـبل   وقال عبداهللا   . كان هشيم يتكلم فيه   
مبشر بن عبيد   : وقال الدارقطين . يكون حبمص أظنه كوفياً روى عنه بقية وأبواملغرية أحاديث موضوعة كذب          

بن وكذلك يف احلجاج . عطية العويف ال حيتج به   : وقال أبوبكر البيهقي  . متروك احلديث أحاديثه ال يتابع عليها     
  اهـ"مبشر بن عبيد احلمصي منسوب إىل وضع احلديث: أرطاة يف غري ما موضع من سننه وقال

  :وهذا احلديث فيه عدة باليا): "٤٣٩ـ١/٤٣٨(وقال ابن القيم يف زاد املعاد   
  .بقية بن الوليد إمام املدلسني وقد عنعنه ومل يصرح بالسماع: إحداها   

شيخ كان يقال له مبشر بـن  : مسعت أيب يقول: وقال عبداهللا بن أمحد   . ديثمبشر بن عبيد املنكر احل    : الثانية      
  .أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. عبيد كان حبمص أظنه كوفيا روى عنه بقية وأبو املغرية

  .مبشر بن عبيد متروك احلديث أحاديثه ال يتابع عليها: وقال الدارقطين  
 .احلجاج بن أرطاة الضعيف املدلس: الثالثة   

     .كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أمحد وغريه: قال البخاري. عطية العويف: الرابعة   

عطية العويف ال حيتج به ومبشر بن عبيد احلمصي منسوب إىل وضع احلديث واحلجاج بن أرطاة :  وقال البيهقي   
   اهـ"ال حيتج به

إنـه  :  قال النووي يف اخلالصـة       أخرجه ابن ماجه بسند واه،    ): "٢/٤٢٦(وقال ابن حجـر يف فتح الباري         
  اهـ"حديث باطل
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لعل : "رمحه اهللا) هـ٦٦٥ت(قال شهاب الدين أبوحممد عبدالرمحن بن إمساعيل أبوشامة 
قبل اجلمعة، وإمنا هو بعد : عفاء لعدم ضبطهم وإتقام فقالاحلديث انقلب على أحد الض

  .)١(اهـ"اجلمعة فيكون موافقا ملا ثبت يف الصحيح
إِذَا صلَّى : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: يشري إىل حديث أَبِي هريرةَ قَالَ: قلت

دعلِّ بصةَ فَلْيعمالْج كُمداأَحعبا أَر٢("ه(.  
ورد يف سنة اجلمعة اليت قبلها أحاديث أخرى : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

  :ضعيفة
، "كان يصلي قبل اجلمعة ركعتني وبعدها أربعا:  "منها عن أيب هريرة رواه البزار بلفط

  .ويف إسناده ضعف
يصلي قبل اجلمعة أربعا كان : " بلفط)٣(وعن علي مثله رواه األثرم والطرباين يف األوسط

وفيه حممد بن عبد الرمحن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغريه، وقال " وبعدها أربعا 
  . األثرم إنه حديث واه 

ورواه عبد .  مثله ويف إسناده ضعف وانقطاع)٤(وعن ابن مسعود عند الطرباين أيضا
  . الرزاق عن ابن مسعود موقوقا وهو الصواب

ية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم موقوفا حنو حديث أيب وروى ابن سعد عن صف

                                 
  ).  ٤٣٩ـ١/٤٣٨(وقارن بـ زاد املعاد . ١٢٦ الباعث على إنكار البدع واحلوادث ص)١(
  ).   ٨٨١( أخرجه مسـلم يف كتاب اجلمعة، باب الصالة بعد اجلمعة، حديث رقم )٢(
محن السهمي عـن حـصني بـن        من طريق حممد بن عبدالر    ) ١٦١٧، حتت رقم    ٢/١٧٢( املعجم األوسط    )٣(

 يصلي قبل صلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا : "عبدلرمحن السلمي عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي قال
مل يرو هذا احلديث عـن أيب       : "وقال الطرباين عقبه  ".  اجلمعة أربعاً وبعدها أربعاً جيعل التسليم يف آخر ركعة        

واحلديث واه كما قال    :اهـ قلت "مد بن عبدالرمحن السهمي   إسحاق إال حصني، و ال رواه عن حصني إال حم         
  !األثرم، كما تراه يف األعلى

سليمان بن عمر بن خالد الرقي عـن        : ، من طريق  )٣٩٥٩، حتت رقم    ٤/١٩٦( أخرجه يف املعجم األوسط      )٤(
لي أنه كان يـص   : "صلى اهللا عليه وسلم   عتاب بن بشري عن خصيف عن أيب عبيدة عن ابن مسعود عن النيب              

  اهـ  "مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال عتاب بن بشري: "قال الطرباين" قبل اجلمعة أربعاً وبعدها أربعاً
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  . )١(اهـ"هريرة
مل يثبت للجمعة سنة قبلية حمددة، نعم باب التنفل املطلق قبل اجلمعة مفتوح، : فائدة 

  :ويدل عليه ما جاء
من اغْتسلَ يوم الْجمعة : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن سلْمانُ الْفَارِسي قَالَ

وتطَهر بِما استطَاع من طُهرٍ ثُم ادهن أَو مس من طيبٍ ثُم راح فَلَم يفَرق بين اثْنينِ فَصلَّى 
يبو هنيا بم لَه رغُف تصأَن امالْإِم جرإِذَا خ ثُم لَه با كُتىمرالْأُخ ةعمالْج ٢("ن(.  

من اغْتسلَ ثُم أَتى الْجمعةَ فَصلَّى ما : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
لَه رغُف هعلِّي مصي ثُم هتطْبخ نغَ مفْرى يتح تصأَن ثُم لَه رى قُدرالْأُخ ةعمالْج نيبو هنيا بم 

  .)٣("وفَضلُ ثَلَاثَة أَيامٍ
، ويف "فَصلَّى ما كُتب لَه ثُم إِذَا خرج الْإِمام أَنصت: "فقوله يف حديث سلمان: قلت

 ثُم أَنصت حتى يفْرغَ من من اغْتسلَ ثُم أَتى الْجمعةَ فَصلَّى ما قُدر لَه: "حديث أيب هريرة
؛ دليل على مشالوعية التطوع املطلق بالصالة قبل اجلمعة، وقد ثبت ذلك "خطْبته ثُم يصلِّي

  !من فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم
ي قَبلَ روِي عن عبد اللَّه بنِ مسعود أَنه كَانَ يصلِّ: "رمحه اهللا) هـ٢٧٩ت(قال الترمذي 

  .الْجمعة أَربعا وبعدها أَربعا
 نِ ثُميتكْعر ةعمالْج دعلَّى بصأَنْ ي رأَم هأَن هنع اللَّه يضبٍ رنِ أَبِي طَالب يلع نع وِير قَدو

  .أَربعا
  .لَى قَولِ ابنِ مسعود وذَهب سفْيانُ الثَّورِي وابن الْمبارك إِ

 قحلَّى : و قَالَ إِسص هتيي بلَّى فإِنْ صا وعبلَّى أَرص ةعمالْج موي جِدسي الْملَّى فإِنْ ص
  !ركْعتينِ

ةعمالْج دعلِّي بصكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ الن جتاحوهتيي بنِ فيتكْعر !  
                                 

  ).  ٢/٤٢٦( فتح الباري )١(
  ).  ٩١٠( أخرجه البخـاري يف كتاب اجلمعة، باب اليفرق بني اثنني يوم اجلمعة، حديث رقم )٢(
  ).٨٥٧(تمع وانصت، حديث رقم  أخرجه مسـلم يف كتاب اجلمعة باب فضل من اس)٣(
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِييثُ الندحا:"وعبلِّ أَرصفَلْي ةعمالْج دعا بلِّيصم كُمنكَانَ م نم ."  
سلَّم أَنه كَانَ يصلِّي وابن عمر هو الَّذي روى عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه و: قَالَ أَبو عيسى 

هتيي بنِ فيتكْعر ةعمالْج دعب.  
وابن عمر بعد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى في الْمسجِد بعد الْجمعة ركْعتينِ وصلَّى 

لك ابن أَبِي عمر حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن ابنِ جريجٍ عن بعد الركْعتينِ أَربعا حدثَنا بِذَ
  .)١(اهـ"رأَيت ابن عمر صلَّى بعد الْجمعة ركْعتينِ ثُم صلَّى بعد ذَلك أَربعا: عطَاٍء قَالَ

املراد من صالة ابن : "اهللارمحه ) هـ٦٦٥ت(قال أبو شامة عبدالرمحن بن إمساعيل 
مسعود رضي اهللا عنه قبل اجلمعة أربعاً أنه كان يفعل ذلك تطوعاً إىل خروج اإلمام، كما 

فمن أين لكم أنه كان يعتقد أا سنة ). يف حديث أيب هريرة، وسلمان: يعين(تقدم ذكره 
روينا عن : "رقال أبو بكر بن املنذ. وقد جاء عن غريه من الصحابة أكثر من ذلك. اجلمعة

وعن ابن عباس أنه كان يصلي مثاين . ابن عمر أنه كان يصلي قبل اجلمعة اثنيت عشرة ركعة
  ".ركعات

وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غري توقيف من 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك اختلف العدد املروي عنهم، وباب التطوع مفتوح، ولعل
ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل األذان ودخول وقت اجلمعة ألم كانوا يبكرون 

  .)٢(اهـ"ويصلون حىت خيرج اإلمام
وأقوى ما يتمسك به يف مشروعية ركعتني قبل : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 

ما من :  " من حديث عبد اهللا بن الزبري مرفوعا)٣(اجلمعة عموم ما صححه ابن حبـان
ومثله حديث عبد اهللا بن مغفل املاضي يف وقت " ة مفروضة إال وبني يديها ركعتانصال

                                 
  !   سنن الترمذي، كتاب اجلمعة باب ما جاء يف الصالة قبل اجلمعة وبعدها)١(
  .  ١٢١ الباعث على إنكار البدع واحلوادث ص)٢(
، وقال  )٢٤٨٨، حتت رقم    ٦/٢٣٥،  ٢٤٥٥، حتت رقم    ٦/٢٠٨( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبـان        )٣(

  هـ.ا"إسناده قوي: "حمققه
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  .)١(املغرب بني كل أذانني صالة
كان ابن عمر يطيل : "  من طريق أيوب عن نافع قال)٣( وابن حبـان)٢(روى أبو داود

ه وسلم الصالة قبل اجلمعة ويصلي بعدها ركعتني يف بيته وحيدث أن رسول اهللا صلى اهللا علي
  ". كان يفعل ذلك

وكان : "احتج به النووي يف اخلالصة على إثبات سنة اجلمعة اليت قبلها، وتعقب بأن قوله
، ويدل عليه رواية الليث "ويصلي بعد اجلمعة ركعتني يف بيته: "عائد على قوله" يفعل ذلك

: مث قال" أنه كان إذا صلى اجلمعة انصرف فسجد سجدتني يف بيته: "عن نافع عن عبد اهللا
  .)٤(أخرجه مسـلم" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك"

فإن كان املراد بعد دخول الوقت فال يصح " كان يطيل الصالة قبل اجلمعة: "وأما قوله
أن يكون مرفوعا ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج إذا زالت الشمس فيشتغل باخلطبة مث 

د قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة ال صالة راتبة فال حجة بصالة اجلمعة، وإن كان املرا
فيه لسنة اجلمعة اليت قبلها بل هو تنفل مطلق، وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم يف حديث 

  .)٥(اهـ"."مث صلى ما كتب له:  "سلمان وغريه حيث قال فيه
  :تنبيه 

 بني األذانني يوم جرت عادة الناس أم يصلون: "رمحه اهللا) هـ٦٦٥ت(قال أبوشامة 
اجلمعة متنفلني بركعتني أو أربع وحنو ذلك إىل خروج اإلمام، وذلك جائز ومباح وليس 

                                 
عن عبد : "، وسياقه)٦٢٤(خرجه البخـاري، يف كتاب األذان، باب بكم بني األذان واإلقامة، حديث رقم              أ )١(

  "!  اللَّه بنِ مغفَّلٍ الْمزنِي أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ بين كُلِّ أَذَانينِ صلَاةٌ ثَلَاثًا لمن شاَء
  ).  ١١٢٨( أخرجه يف كتاب الصالة، باب الصالة بعد اجلمعة، حديث رقم )٢(
، وصحح إسـناده حمققـه، وعـزاه        )٢٤٧٦، حتت رقم    ٦/٢٢٧( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبـان        )٣(

  ).٣/٢٤٠(،والبيهقي )١٨٣٦(، وابن خزميـة )٢/٣٥(، وأمحد )٥٥٢٦(لعبدالـرزاق 
حدثَنا يحيى بن   : "، وسياقه )٨٨٢( الصالة بعد اجلمعة، حديث رقم        أخرجه مسـلم يف كتاب اجلمعة، باب      )٤(

                 اللَّه دبع نعٍ عافن نثٌ عا لَيثَندةُ حبيا قُتثَندثُ ح و حا اللَّينربحٍ قَالَا أَخمر نب دمحمى ويحكَـانَ إِذَا    : "ي هأَن
فرصةَ انعملَّى الْجصكذَل عنصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ كَانَ ر ثُم هتيي بنِ فيتدجس دجفَس  ."  

  ).٢/٤٢٦( فتح الباري )٥(
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مبنكر من جهة كونه صالة، وإمنا املنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم املتفقهه منهم أن ذلك 
 سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر ويصرحون يف نيتهم بأا سنة اجلمعة،

  .)١(اهـ"واجلمعة ال سنة هلا قبلها كالعشاء واملغرب وكذا العصر
فقد ثبت الترغيب يف صالة أربع ركعات ! فيه نظر" وكذا العصر: "قوله رمحه اهللا: قلت

  .)٢(قبل العصر، وهو كاف يف اثبات استحباب املداومة عليها

                                 
  !، باختصار وتصرف١٢٠ـ١١٩ الباعث على إنكار البدع ص)١(
 عدها من السنن الرواتب أبواخلطاب الكلوذاين       وقد اختار .  ٣٩ـ٣٥ انظر بغية املتطوع يف صالة التطوع ص       )٢(

وجهني ) ١/٨٨" (احملرر"، ونقل فيها جمدالدين ابن تيمية يف        )٢/١٢٥(من احلنابلة كما  يف املغين البن قدامة         
بأن أربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتـب مـع   " املهذّب"وصرح الشريازي من الشافعية يف    . للحنابلة

  ). ٤/٨(هو األكمل، ووافقه النووي يف اموع شرح املهذب الفريضة وأن ذلك 
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  احلديث السادس عشر
  

ا محمد بن الصباحِ الْبزاز حدثَنا شرِيك عن حدثَن: "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(قال أبوداود 
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : يزِيد بنِ أَبِي زِياد عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن الْبراِء

فَعلَاةَ رالص حتكَانَ إِذَا افْت لَّمسو هيدي هيأُذُن نإِلَى قَرِيبٍ م ودعلَا ي ١("ثُم(.  
أَخبرنا وكيع عن ابنِ أَبِي لَيلَى عن : "رمحه اهللا) هـ٢٣٥ت(وقال أبوبكر بن أيب شيبة 

ن النيب إ: عيسى عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن الْبراِء بنِ عازِبٍ قَالَ] أَخيه[ احلكم و 
  "مث ال يرفعهما حىت يفرغصلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه 

حدثَنا حسين بن عبد الرحمنِ أَخبرنا وكيع عن : "رمحه اهللا) هـ٢٧٥ت(وقال أبوداود 
الر دبع نكَمِ عالْح نى عيسع يهأَخ نلَى عنِ أَبِي لَيازِبٍ ابنِ عاِء برالْب نلَى عنِ أَبِي لَينِ بمح

ثُم لَم يرفَعهما حتى قَالَ رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رفَع يديه حني افْتتح الصلَاةَ 
  .)٢("َانصرف

  !هذا حديث مقلوب
وأما حديث الرباء بن عازب فـي : " رمحه اهللا)هـ٤٦٣ت(قال أبوعمر بن عبدالرب 

ذلك فإنه انفرد يزيد بن أبـي زياد عن عبد الرمحن بن أبـي لـيلـى عن الرباء فرواه عنه 
شعبة والثوري وابن عيـينة وهشيم وخالد بن عبد اهللا الواسطي، : الثقات الـحفاظ، منهم

ا قاله فـيه عنه من ال حيتـج به ، وإمن"مث ال يعود: "لـم يذكر واحد منهم عنه فـيه قوله

                                 
، وأبويعلى يف   )٧٤٩(أخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم               ) ١(

، وابـن   )٣٧، حتت رقم    ١/٣٧٣(، واخلطيب يف كتابه الفصل للوصل       )١٦٩٠، حتت رقم    ٣/٢٤٨(مسنده  
  ).  ٢/٤٨تح املالك ف(عبدالرب يف التمهيد 

، حتـت رقـم     ١/١٤٣(، وأمحد يف كتاب العلل ومعرفة الرجال        )١/٢٣٦( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف        )٢(
، وأبويعلى  )٧٥٢(، و أبـوداود يف كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم                )٦٩٣

  ).١/٢٢٤( اآلثار ، والطحاوي يف شرح معاين)١٦٨٩، حتت رقم ٣/٢٤٨(يف املسند 
  اهـ"هذَا الْحديثُ لَيس بِصحيحٍ: "قَالَ أَبو داود بعد روايته هلذا احلديث  
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  .علـى هؤالء
  ". مث ال يعود: "وحكى ابن عيـينة عنه أنه حدثهم به قدميا، ولـيس فـيه

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

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

 ".فـي أول مرة

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

، وال ما يف "مث مل يعد" رووه عن يزيد بن أيب زياد مجاعة، ـ مل يذكروا فيه والذين: قلت
  :معناها ـ منهم

  .)٢(ـ أسباط بن حممد عن يزيد به
  .)٣(ـ خالد بن عبداهللا الطحان عن يزيد به

  .)٤(ـ سفيان الثـوري عن يزيد به
  .)٥(ـ سفيان بن عييـنة عن يزيد

                                 
  ).  ٢/٥١فتح املالك ( التمهيد )١(
، والـدارقطين   )١٨٦٨٣، حتت رقـم     ٣٠/٦١٩(،  )١٨٦٧٤، حتت رقم    ٣٠/٦١٤الرسالة  ( أخرجه أمحد    )٢(

  ).١/٣٧٢(ل للوصل ، واخلطيب يف الفص)١/٢٩٣التعليق املغين (
  ).  ١/٣٧٢( أخرجه اخلطيب يف الفصل للوصل )٣(
، حتـت رقـم     ٣٠/٦٣١الرسـالة   (، وأمحد   )٢٥٣٠، حتت رقم    ٢/٧٠( أخرجه عبـدالرزاق يف املصنف      )٤(

، والطحاوي يف شرح معاين     )٣٥، حتت رقم  ٩٨جالء العينني ص  (، والبخاري يف جزء رفع اليدين       )١٨٧٠٢
  ).  ٣٧٢، ١/٣٦٩(، واخلطيب يف الفصل للوصل )١/٢٩٣التعليق املغين (ين ، والدارقط)١/١٩٦(اآلثار 

، واحلميـدي يف    )٢٥٣١، حتت رقـم     ٢/٧١(، وعبدالرزاق يف املصنف     )١/١٠٤( أخرجه الشافعي يف األم      )٥(
، )٣٤، حتت رقـم     ٩٢جالء العينني ص  (، والبخاري يف جزء رفع اليدين       )٧٢٤، حتت رقم    ٢/٣١٦(املسند  

، وابن عـدي يف الكامل     )٣/١٠٠(، وابن حبـان يف اروحني      )١/٢٢٤(شرح معاين اآلثار    والطحاوي يف   
= 
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  .)١(ـ شـعبة عن يزيد به
  .)٢(  ليلى كالمها عن يزيد بهـ وحممد بن أيب

  .)٣(ـ هشيم عن يزيد به
  "!مث مل يعد: "هؤالء مجيعهم رووه عن يزيد ومل يذكروا فيه قوله

رواه هشيم وشريك ومجاعة : "رمحه اهللا يقول) هـ٣٦٥ت(هذا ابن عدي : فإن قيل
  .)٤(اهـ"؟"مث مل يعد: "معهما عن يزيد بإسناده وقالوا فيه

  :أو ما يف معناها، ومنهم" مث مل يعد: "عة عن يزيد وفيه نعم رواه مجا: اجلواب
  .)٥(ـ إمساعيل بن زكريا عن يزيد به

  .)٦(ـ شريك عن يزيد به
  .)٧(ـ ابن إدريس عن يزيد به

  .)٨(ـ موسى بن حممد األنصاري عن يزيد به
  .)١(ـ هشيم عن يزيد به

__________________  
= 

  ).  ٢/٧٦(، والسنن الكبري )١/٥٤٨(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار )٧/٢٧٣٠(
، حتـت رقـم     ١/١٤٢(، ويف العلل ومعرفة الرجال      )١٨٦٩٢، حتت رقم    ٣٠/٦٢٤الرسالة  ( أخرجه أمحد    )١(

  ).  ٣٧١، ١/٣٧٠(، واخلطيب يف الفصل للوصل )١/٢٩٣(ين ، والدارقط)٦٩٣
  ).   ١/٢٩٤التعليق املغين ( أخرجه الدارقطنـي يف السنن )٢(
، وأبـويعلى   )١٨٤٨٧، حتت رقـم     ٣٠/٤٤١الرسالة  (، وأمحد   )١/٢٣٣( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف        )٣(

  ).١/٣٧١(، واخلطيب الفصل للوصل )١٦٥٨، حتت رقم ٣/٢١٨(
يف معارضة ) ٢/٧٦(واعتمد على عبارة ابن عـدي هذه ابن التركماين يف اجلوهر النقي ). ٧/٢٧٣٠(كامل  ال)٤(

وهذا غري مـسـلم ـ   : قلت! وما يف معناها" مث مل يعد: "كالم أهل العلم يف وقوع رواية هشيم بدون زيادة
  !كما سيأيت ـ ألن هذه الرواية شاذة عن هشيم وابن إدريس

  ).  ٢٩٤، ١/٢٩٣التعليق املغين (طـين  أخرجه الدارق)٥(
  !  تقدم ختريج روايته؛ إذ هي الرواية املصدر ا هذا الفصل)٦(
  ).  ١٦٩٢، حتت رقم ٣/٢٤٩( أخرجه أبويعلى يف املسند )٧(
  ).  ٢/٤٨فتح املالك ( أخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد )٨(
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  :ولكن هذه الطرق مجيعها مرجوحة، من اجلهات التالية
أو ما " مث مل يعد: "من جهة احلفظ واالتقان فإن رواة احلديث بدون لفظ: وىلاجلهة األ

  !يف معناها، أحفظ وأتقن من هؤالء، يكفي أن تتذكر أن فيهم شعبة، والسفيانني، وهشيما
أن هشيماً وابن إدريس قد ذكر األئمة أن روايتهما احملفوظة، هي ما يوافق : اجلهة الثانية

وروى هذَا الْحديثَ هشيم وخالد وابن إِدرِيس عن يزِيد : " أَبو داودلفظ الثقات، حىت قَالَ
  .)٢(اهـ"."ثُم لَا يعود: "لَم يذْكُروا

رمحه اهللا كلمة حنو هذه، فيها التنصيص على أن هشيماً ) هـ٤٥٨ت(وقال البيهقي 
  !، وستأيت يف اجلهة التالية" يعدمث مل: "وابن إدريس مل يرويا عن يزيد احلديث بلفظ

   )٣(!شاذة عنهما" مث مل يعد: "فتكون الرواية من طريقهما بزيادة
وما يف معناها، " مث مل يعد: "أما مسعا احلديث من يزيد مرتني مرة بدون لفظ: وحيتمل

  : مبا يأيتفتكون الرواية الثانية بزيادة هذا اللفظ معلولة! ومرة ا بعد أن تغري حفظه وتلقن
  !أن األئمة ذكروا أن يزيد بن أيب زياد تلقن هذه اللفظة: اجلهة الثالثة

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

يب زياد مبكة عن حدثنا يزيد بن أ: يوضح ذلك ما جاء عن سفيان ابن عيينة  قال: قلت
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "عبد الرمحن ابن أيب ليلى عن الرباء ابن عازب قال

  ".إذا افتتح الصالة رفع يديه
 ؛ فظننت أم لقنوه"مث ال يعود: "وقدم الكوفة فسمعته حيدث به فزاد فيه: قال سفيان

__________________  
= 

  ).  ١٦٩١، حتت رقم ٣/٢٤٨( أخرجه أبويعلى يف مسنده )١(
  ) .  ٧٤٩( السنن كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع، عقب احلديث رقم )٢(
جالء العينني  (الشيخ بديع السندي يف كتابه      " مث مل يعد  : " وقد رد هذه الرواية عن هشيم وابن إدريس بزيادة         )٣(

  .٩٧ـ٩٦ص) بتخريج روايات البخـاري يف جزء رفع اليدين
  ).  ١/٢٢١( التلخيص احلبري )٤(
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انه قد تغري حفظه أو ساء :  يلوكان مبكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة، وقالوا
  .)١("حفظه

! وذهب سفيان إىل تغليط يزيد يف هذا احلديث: "رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت(قال الشافعي 
كأنه لقن هذا احلرف اآلخر فلقنه، ومل يكن سفيان يصف يزيد باحلفظ : ويقول
  .)٢(اهـ"لذلك

مث مل : "ا اللفظرمحه اهللا، وأعلّ به هذ) هـ٢٤١ت(وقد ذكر هذا أمحد بن حنبل : قلت
  ".يعد
  سألت أيب عن حديث الرباء ابن عازب يف الرفع؟ : قال عبداهللا بن أمحد بن حنبـل"

مسعت : حدثنا شعبة عن يزيد ابن أيب زياد قال: حدثنا حممد بن جعفر غندر قال: فقال
رأيت رسول اهللا :"مسعت الرباء حيدث قوما فيهم كعب ابن عجرة قال: ابن أيب ليلى يقول

  ". اهللا عليه وسلم حني فتح الصالة رفع يديهصله
مث قدمت : مسعناه من يزيد هكذا قال سفيان: وكان سفيان ابن عيينة يقول: قال أيب

  .)٣(اهـ"."مث مل يعد: "الكوفة قدمة فإذا هو يقول
قد ! هذا حديث واهن": "مث مل يعد: "وقال يف موضع آخر عن حديث الرباء هذا بزيادة

، فلما لقن أخذه "مث ال يعود: "زياد حيدث به برهة من دهره ال يذكر فيهكان يزيد بن أيب 
  .)٤(اهـ"فكان يذكره فيه

ملّا كرب الشيخ : "رمحه اهللا معقباً على كلمة سفيان) هـ٢٥٦ت(وكذا قال البخاري 
  "."مث مل يعد: "فقال". مث مل يعد: "لقنوه

:  يزيد بن أيب زياد قدمياً منهموكذلك روى احلفاظ من مسع: "قال البخـاري رمحه اهللا

                                 
  !، وتقدم ختريج احلديث من هذا الطريق)٧٢٤، حتت رقم ٢/٣١٦( هذا سياق احلميدي يف مسنده )١(
  ).  ١/١٠٤( كتاب األم )٢(
  ).  ٦٩٣(، حتت رقم ١٤٣ـ١/١٤٢ العلل ومعرفة الرجال )٣(
  ).  ١/٥٤٨( معرفة السنن واآلثار )٤(



٣٠٥  

  

  .)١(اهـ"."مث مل يعد: "الثوري، وشعبة وزهري، ليس فيه
رمحه اهللا ملّا قال عقب إيراده احلديث من طريق ) هـ٢٧٥ت(وأشار إىل ذلك أبوداود 

انُ عن يزِيد حدثَنا عبد اللَّه بن محمد الزهرِي حدثَنا سفْي: "شريك عن يزيد، عقبه بقوله
  ". ثُم لَا يعود: " نحو حديث شرِيك، لَم يقُلْ

  .)٢(اهـ"!"يعود ثُم لَا: "قَالَ لَنا بِالْكُوفَة بعد: قَالَ سفْيانُ
ومما حيقق قول سفيان أم : "رمحه اهللا) هـ٢٨٠ت(وقال عثمان بن سعيد الدارمي 

لثوري وزهري بن معاوية وهشيما وغريهم من أهل العلم مل لقنوه هذه الكلمة أن سفيان ا
  .)٣(اهـ"جييئوا ا إمنا جاء ا من مسع منه بأخرة

: رمحه اهللا بعد إيراده هلذا اخلرب من طريق ابن عيينـة، قال) هـ٣٥٤ت(وقال ابن حبان 
فع الرأس هذا خرب عول عليه أهل العراق يف نفي رفع اليدين يف الصالة عند الركوع وعند ر"

يزيد بن أيب زياد يف آخر : وهذه الزيادة لقّنها أهل الكوفة " مث مل يعد: "منه، وليس يف اخلرب
أنه مسعه قدمياً مبكة حيدث ذا احلديث بإسقاط هذه : عمره فتلقن، كما قال سفيان بن عيينة

خبار ومن مل يكن العلم صناعته ال يذكر له االحتجاج مبا يشبه هذا من األ. اللفظة
  .)٤(اهـ"الواهية

وإمنا لقن يزيد يف آخر ! وهذا هو الصواب: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(وقال الدارقطين 
  .)٥(اهـ"فتلقنه وكان قد اختلط" مث مل يعد: "عمره 

والذي يدل على أنه لقن هذه الكلمة فتلقنها أن : "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(وقال البيهقي 
فيان الثـوري، وشعبة بن احلجاج، وهشيم بن بشري، س: أصحابه القدماء مل يأتوا ا عنه

  !وزهري بن معاوية، وخالد بن عبداهللا، وعبداهللا بن إدريس وغريهم

                                 
  ).  ٩٥جالء العينني ص( جزء رفع اليدين )١(
  ) .  ٧٤٩(سنن كتاب الصالة، باب من مل يذكر الرفع عند الركوع، عقب احلديث رقم  ال)٢(
  ).  ٢/٧٦( السنن الكبري للبيهقي )٣(
  ).  ٣/١٠٠( اروحني )٤(
  ).  ١/٢٩٤التعليق املغين ) (هـ٣٨٥ت( سنن الدارقطين )٥(



٣٠٦  

  

إمنا أتى ا عنه من مسع منه بأخرة وكان قد تغري وساء حفظه، وكان حيي بن معـني 
  .)١(اهـ"يضعف يزيد بن أيب زياد

وحكى ابن عيـينة عنه : "ث قاليف هذا حي) هـ٤٦٣ت(وتقدمت كلمة ابن عبدالرب 
  ". مث ال يعود: "أنه حدثهم به قدميا، ولـيس فـيه

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

ي زياد، عن ابن أبـي الـمـحفوظ فـي حديث يزيد بن أبـ: قال أبو عمر
إذا افتتـح الصالة رفع يديه : "لـيلـى، عن الرباء، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".مرة واحدة: "وقال بعضهم فـيه". فـي أول مرة
  .)٢(اهـ"؛ فخطأ عند أهل الـحديث"مث ال يعود: "وأما قول من قال فـيه

 ما يدل على التلقني الذي رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(وقد ذكر احلافظ الدارقطين : قلت
: حصل ليزيد بن أيب زياد، وأنه مل يثبت عليه وأنكر الزيادة اليت لقنوه إياها، حيث قال

حدثنا أبو بكر اآلدمي أمحد ابن حممد بن إمساعيل أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب "
ياد عن عبد املخرمي أخربنا علي بن عاصم أخربنا حممد بن أيب ليلى عن يزيد بن أيب ز

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني « :الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء ابن عازب قال
  ".قام إىل الصالة فكرب ورفع يديه حىت ساوى ما أذنيه مث مل يعد

أن يزيد حي فأتيته فحدثين ذا احلديث فقال : فلما قدمت الكوفة قيل يل: قال علي
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني : "يلى عن الرباء قالحدثين عبد الرمحن بن أيب ل

  "قام إىل الصالة فكرب ورفع يديه حىت ساوى ما أذنيه
  ؟"مث مل يعد: "أخربين بن أيب ليلى أنك قلت: فقلت له 

  .)٣(اهـ"ما أحفظه: فعاودته فقال! ال أحفظ هذا: قال
                                 

  ).٥٤٩ـ١/٥٤٨( معرفة السنن واآلثار )١(
   ). ٢/٥١فتح املالك ( التمهيد )٢(
  ).   ١/٢٩٤التعليق املغين ( سنن الدارقطـين )٣(



٣٠٧  

  

) هـ٣٥٤ت(اد، قال ابن حبان ومدار هذا اخلرب كما ترى على يزيد بن أيب زي: قلت
كان يزيد صدوقاً إال أنه ملا كرب ساء حفظه وتغير، فكان يتلقن ما لُقِّن فوقع : "رمحه اهللا

املناكري يف حديثه من تلقني غريه إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسؤ حفظه، فسماع من 
 منه يف آخر قدومه مسع منه قبل دخوله الكوفة يف أول عمره مساع صحيح، ومساع من مسع

  .)١(اهـ"الكوفة بعد تغري حفظه وتلقنه ما يلقن مساع ليس بشيء
وكيع عن ابنِ : مل ينفرد به يزيد بن أيب زياد، فقد رواه أبــوداود من طريق: فإن قيل

لَى عنِ أَبِي لَينِ بمحالر دبع نكَمِ عالْح نى عيسع يهأَخ نلَى عازِبٍ أَبِي لَينِ عاِء برالْب ن
رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رفَع يديه حني افْتتح الصلَاةَ ثُم لَم يرفَعهما : "قَالَ

فرصى انت؟)٢("ح  
  !يب زيادهذا الطريق معلول، وقد حرر أهل العلم أنه يعود إىل طريق يزيد بن أ: فاجلواب

  سألت أيب عن حديث الرباء ابن عازب يف الرفع؟ : "قال عبداهللا بن أمحد بن حنبـل
مسعت : حدثنا شعبة عن يزيد ابن أيب زياد قال: حدثنا حممد بن جعفر غندر قال: فقال

رأيت رسول اهللا :"مسعت الرباء حيدث قوما فيهم كعب ابن عجرة قال: ابن أيب ليلى يقول
  ".لم حني فتح الصالة رفع يديهصله اهللا عليه وس

مث قدمت : مسعناه من يزيد هكذا قال سفيان: وكان سفيان ابن عيينة يقول: قال أيب 
  ". مث مل يعد: "الكوفة قدمة فإذا هو يقول

نظرت يف كتاب ابن أيب ليلى فإذا هو : حدثين أيب عن حممد ابن عبد اهللا ابن منري قال
  !يرويه عن يزيد ابن أيب زياد

وحدثناه وكيع مسعه من ابن أيب ليلى عن احلكم وعيسى عن عبد الرمحن ابن : أيب قال 
  . أيب ليلى

إمنا هو حديث يزيد ابن أيب زياد كما :  حديث احلكم وعيسى يقول)٣(]ينكر[وكان أيب 
                                 

  ).  ٣/١٠٠( اروحني )١(
  !   تقدم خترجيه، يف أول هذا الفصل)٢(
  ).  ١/٤٠٤(وانظر نصب الراية ). ١/٥٤٩(، وما أثبته من معرفة السنن واآلثار "يذكر: "يف املطبوعة) ٣(



٣٠٨  

  

  .رآه ابن منري يف كتاب ابن أيب ليلى
  .)١(اهـ"اد باحلافظابن أيب ليلى كان سيء احلفظ ومل يكن يزيد ابن أيب زي: قال أيب 

وروى وكيـع عن ابن أيب ليلى عن أخيه : "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(وقال البخاري 
رأيت النيب صلى اهللا : عيسى واحلكم بن عتيبة عن ابن أيب ليلى عن الرباء رضي اهللا عنه، قال

  .عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر مث مل يرفع
ابه فإمنا حدث عن ابن أيب ليلى عن يزيد، وإمنا روى ابن أيب ليلى من كت: قال البخاري

  . احلديث إىل تلقني يزيد)٢(]فرجع[
  .)٣(اهـ"واحملفوظ ما روى عنه الثوري وشـعبة وابن عييـنة قدمياً

وقد روى هذا احلديث حممد بن عبدالرمحن بن أيب : "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 
  ".مث ال يعود: "قال فيه. لى عن الرباءليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبدالرمحن بن أيب لي

  :واختلف عليه يف إسناده[
  !]هكذا: فقيل
  .عن حممد بن عبدالرمحن عن احلكم عن ابن أيب ليلى: وقيل
  .عنه عن يزيد بن أيب زياد عن ابن أيب ليلى: وقيل

  !] فعاد احلديث إىل يزيد[
املعرفة باحلديث من يزيد وحممد بن عبدالرمحن ال حيتج حبديثه وهو أسوأ حاالً عند أهل 

  .)٤(اهـ"بن أيب زياد

                                 
   ). ٦٩٣(، حتت رقم ١٤٣ـ١/١٤٢ العلل ومعرفة الرجال )١(
  ).  ١/٥٤٩(وقارن مبعرفة السن واآلثار . ولعل ما أثبته هو الصواب" فرفع: " يف املطبوعة)٢(
  ).٩٩جالء العينني ص( جزء رفع اليدين )٣(
وانظـر التلخـيص احلـبري      ). ١/٥٤٩(، وما بني معقوفتني من معرفة السنن واآلثار         )٢/٧٧( السنن الكبري    )٤(

)١/٢٢١.(  
ابنِ أَبِي لَيلَى عن أَخيه     : "ف، وهو ما رواه أبوداود، وصدرته يف أول هذا الفصل         وهناك وجه آخر يف االختال      

  !؛ فصار االختالف عليه على أربعة أوجه"عيسى عن الْحكَمِ عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن الْبراِء بنِ عازِبٍ



٣٠٩  

  

وهي زيادة قلبت معىن ! وما يف معناها اليثبت" مث مل يعد: "فاحلديث بزيادة: قلت
  !احلديث، تلقنها يزيد بن أيب زياد، فأدرجها يف اخلرب

إذا كان احلديث كله مداره على يزيد، ويزيد ضعيف فما فائدة إطالة البحث : فإن قيل
  التلقني واإلدراج والقلب؟يف اثبات 

إمنا يصنع ذلك أهل احلديث بياناً أن هذه الزيادة خطأ حمض، فال تتقوى و ال : فاجلواب
  !يتقوى ا؛ ألن املنكر منكر أبداً ال يتقوى به



٣١٠  

  

  احلديث السابع عشر
  

من حديث حممد بن غالب حدثنا أمحد بن حممد الربيت " اخلالفيات"أخرج البيهقي يف 
كان : "هللا بن عون اخلراز حدثنا مـالك عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قالحدثنا عبدا

  .)١("يرفع يديه إذا افتتح الصالة، مث ال يعود] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم[
  .)٢(!هذا حديث مقلوب

  !فقد ثبت عن مـالك وغريه من األئمة عن الزهري به خالفه
نا عبد اللَّه بن مسلَمةَ عن مالك عن ابنِ حدثَ: "رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(قال البخاري 

أَبِيه نع اللَّه دبنِ عمِ بالس نابٍ عهش : هيدي فَعركَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
رإِذَا كَبلَاةَ والص حتإِذَا افْت هيبكنم ذْوح كا كَذَلمهفَعكُوعِ رالر نم هأْسر فَعإِذَا ركُوعِ ولرل 

ودجي السف كلُ ذَلفْعكَانَ لَا يو دمالْح لَكا ونبر هدمح نمل اللَّه عمقَالَ سا وض٣("أَي(.  
م وحيىي ابن سعيد رواه ابن وهب وابن القاس: "رمحه اهللا) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالرب 

القطان وابن أبـي أويس وعبد الرمحن بن مهدي وجويرية بن أمساء وإبراهيم بن طهمان 
وعبد اهللا بن الـمبارك وبشر بن عمر وعثمان بن عمر وعبد اهللا بن يوسف التنـيسي 
وخالد بن خمـلد ومكي بن إبراهيم ومـحمد بن الـحسن الشيبانـي وخارجة بن 

 زياد النصيىب وعبد اهللا بن نافع الصائغ وأبو قرة موسى بن طارق مصعب وعبد الـملك بن
  .ومطرف بن عبد اهللا وقتـيبة بن سعيد

كل هؤالء رووه عن مالك فذكروا فـيه الرفع عند االنـحطاط إلـى الركوع، قالوا 

                                 
اهــ، ويف السلسلة الضعيفة    "باطل موضوع : "احلاكم قوله عنه  ، ونقل عن    )١/٤٠٤( ساقه يف نصب الراية      )١(

  اهـ  "باطل موضوع: "وقال عنه). ٩٤٣، حتت رقم ٢/٣٤٦(
  اهـ  "هو مقلوب موضوع): "١/٢٢٢( قال ابن حجـر يف التلخيص احلبري )٢(
ومسلم مـن   ،  )٧٣٥( أخرجه البخـاري يف كتاب األذان باب رفع اليدين يف التكبرية األوىل، حديث رقم               )٣(

طريق سفيان بن عييـنة عن الزهري به، يف كتاب الصالة باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني، حديث                 
  ).٣٩٠(رقم 



٣١١  

  

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتـح الصالة حذو : فـيه
  . ركع وإذا رفع رأسه من الركوعمنكبـيه، وإذا

. ذكر الدارقطنـي الطرق عن أكثرهم عن مالك ـ كما ذكرنا ـ وهو الصواب
 .وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب

الزبـيدي ومعمر واألوزاعي : ومـمن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب
محزة وابن ومـحمد بن إسحاق وسفيان بن حسني وعقـيل بن خالد وشعيب بن أبـي 

عيـينة ويونس بن يزيد وحيىي بن سعيد األنصاري وعبد اهللا بن عمر كلهم رووا هذا 
الـحديث عن ابن شهاب عن سالـم عن أبـيه عن النبـي صلى اهللا عليه وسلم، كما 

  .)١(اهـ"رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك
ن الزهري وهو عن سامل فهذا مجع كثري روى احلديث عن مـالك ومجع كثري رووه ع

عن ابن عمر مرفوعاً بذكر رفع اليدين يف تكبري االفتتاح ويف تكبري االحنطاط للركوع والرفع 
  !منه، وهذا كاف يف الداللة على قلب هذه الرواية اليت أخرجها البيهقي يف كتابه اخلالفيات

مقلوب هو : "رمحه اهللا عن هذا احلديث) هـ٨٥٢ت(ولذلك قال احلافظ ابن حجر 
  .)٢(اهـ"موضوع

  : فائدة يف بيان حكم رفع اليدين
مالك عن ابنِ : رمحه اهللا، عند كالمه على حديث) هـ٤٦٣ت(قال ابن عبدالرب النمري 

أَبِيه نع اللَّه دبنِ عمِ بالس نابٍ عهفَ: شركَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هيدي ع
 كا كَذَلمهفَعكُوعِ رالر نم هأْسر فَعإِذَا ركُوعِ ولرل رإِذَا كَبلَاةَ والص حتإِذَا افْت هيبكنم ذْوح

ي السف كلُ ذَلفْعكَانَ لَا يو دمالْح لَكا ونبر هدمح نمل اللَّه عمقَالَ سا وضأَيودج."  
يف هذا احلديث من الفقه رفع الـيدين فـي الـمواضع الـمذكورة : "قال رمحه اهللا 

فـيه، وذلك عند أهل العلـم تعظيم هللا وابتهال إلـيه، واستسالم له، وخضوع للوقوف 

                                 
  ).  ٤٦ـ٢/٤٥فتح املالك ( التمهيد )١(
  ).  ١/٢٢٢( التلخيص احلبري )٢(
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 .بـني يديه، واتباع لسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  :واختلف العلـماء فـي رفع الـيدين فـي الصالة  
 فروى ابن القاسم وغريه عن مالك أنه كان يرى رفع الـيدين فـي الصالة ضعيفًا، إال 
فـي تكبـرية اإلحرام وحدها، وتعلق ذه الرواية عن مالك أكثر الـمالكيـني، وهو 

سفيان الثوري وأبـي حنـيفة وأصحابه، والـحسن بن حي وسائر : قول الكوفـيـني
  .فقهاء الكوفة قدميا وحديثًا

ال أبو عبد اهللا مـحمد بن نصر الـمروزي رمحه اهللا فـي كتابه فـي رفع الـيدين ق
ال نعلـم مصرا من األمصار ينسب إلـى أهله العلـم قدميا، تركوا : من الكتاب الكبـري

 .بإمجاعهم رفع الـيدين عند الـخفض والرفع فـي الصالة، إال أهل الكوفة

يد بن أبـي مرمي وأشهب وأبو الـمصعب وروى ابن وهب والولـيد بن مسلـم وسع
 .عن مالك أنه كان يرفع يديه علـى حديث ابن عمر هذا إلـى أن مات فاهللا أعلـم

وذا قال األوزاعي وسفيان بن عيـينة والشافعي ومجاعة أهل الـحديث وهو قول 
أمحد بن حنبل وأبـي عبـيد وأبـي إسحاق بن راهويه وأبـي ثور وابن الـمبارك 

 . جعفر مـحمد ابن جرير الطربيوأبـي

. الرفع عند تكبـرية األحرام واجب، ركن من اركان الصالة: وقال داود بن علـي
. الرفع عند اإلحرام والركوع والرفع من الركوع واجب: واختلف أصحابه، فقال بعضهم

 ال جيب ال عند اإلحرام، وال: ال جيب الرفع إال عند االحرام، وقال بعضهم: وقال بعضهم
صلوا «: هو كله واجب، لقول رسول اهللا: غريه، ألنه فعله ولـم يأمر به، وقال بعضهم

  .»كما رأيتمونـي أصلـي
ولـم يرو عن أحد من الصحابة، ترك الرفع عند كل خفض ورفع مـمن لـم خيتلف 
عنه فـيه إال عبد اهللا بن مسعود وحده، وروى الكوفـيون عن علـي ـ رضي اهللا عنه، 

  .الـمدنـيون عنه الرفع من حديث عبـيد اهللا بن أبـي رافع عنهوروى . ذلك
وأما الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه مـما خيالف رواية ابن القاسم، فحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا أبو عبـيدة بن أمحد حدثنا يونس بن عبد 
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لك بن أنس قبل موته بسنة فما مات صحبت ما: األعلـى حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال
  !إال وهو يرفع يديه

  وصف أشهب رفع الـيدين عن مالك؟: لـيونس فقـيل
يرفع يديه إذا احرم وإذا أراد أن يركع، وإذا : سئل أشهب عنه غري مرة، فكان يقول: قال

 .مسع اهللا لـمن محده: قال

 فلـما كان صحبت مالك فـي طريق الـحج: وحدثنـي ابن وهب قال: قال يونس
كيف يرفع ! يأبا عبد اهللا: مبوضع ـ ذكره يونس ـ دنت ناقتـي من ناقته فقلت

وعن هذا تسألنـي، ما أحب أن أمسعه منك، مث : الـمصلـي يديه فـي الصالة، فقال
  .مسع اهللا لـمن محده: إذا أحرم وإذا أراد أن يركع، وإذا قال: قال

 .مرةمسعت هذا من يونس غري : قال أبو عبـيدة  

يرفع الـمصلـي : وفـي الـمستـخرجة من مساع أشهب وابن نافع من مالك قال  
ولـيس الرفع بالزم : مسع اهللا لـمن محده قال: يديه إذا رفع رأسه من الركوع وقال

 .وفـي ذلك سعة

حدثنا يونس بن عبد األعلـى عن أشهب عن مالك مثل ذلك : وذكر الطربي قال  
ولـيس رفع الـيدين : مسع اهللا لـمن محده قال: فعه إذا قالويرفع من وراء اإلمام لر
 .بالالزم وفـي ذلك سعة

حدثنا أبو : حدثنا أمحد بن مـحمد حدثنا وهب بن مسرة حدثنا ابن وضاح قال  
رأيت مالك بن أنس يرفع يديه فـي كل : حدثنا ابن وهب قال: الطاهر أمحد بن عمرو قال

 .م تزل تلك صالتهكلـما خفض ولـ: أو قال. خفض ورفع

حدثنا أمحد بن خالد وسعيد بن عثمان أما : وحدثنا أمحد حدثنا أمحد بن سعيد قال  
رأيت مالك بن أنس يرفع : مسعت أبا الـمصعب الزهري يقول: مسعا حيىي بن عمر يقول

  .مسع اهللا لـمن محده علـى حديث ابن عمر: يديه إذا قال
ة من علـمائنا يرفعون أيديهم فـي الصالة وكان عندنا مجاع: أمحد بن خالد: قال

ال يرفعون إال فـي : ورواية من روى ذلك عن مالك ومجاعة. علـى حديث ابن عمر
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 .اإلحرام علـى رواية ابن القاسم فما عاب هؤالء علـى هؤالء وال هؤالء علـى هؤالء

أبو كان : ومسعت شيخنا أبا عمر أمحد بن عبد الـملك بن هاشم رمحه اهللا يقول  
إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلـما خفض ورفع علـى حديث ابن عمر 

فلـم : فقلت له. فـي الـموطأ وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علـما ودينا
ال أخالف رواية ابن القاسم ألن الـجماعة لدينا : ال ترفع أنت فنقتدي بك؟ قال لـي

  .عة فـيما قد ابـيح لنا لـيس من شيم األئمةوخمالفة الـجماالـيوم علـيها، 
وقال مـحمد بن عبد اهللا بن عبد الـحكم الذي آخذ به فـي رفع الـيدين، أن   

ولـم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم فـي : ارفع علـى حديث ابن عمر قال
 .رفع الـيدين

دين عند الركوع وإذا ومسعت أمحد بن حنبـل غري مرة يسأل عن رفع الـي: قال األثرم
 .ومن شك فـي ذلك، كان ابن عمر إذا رأى من ال يرفع حصبه: رفع رأسه، قال

: حدثنا الولـيد بن مسلـم، قال: وحدثنا أبو عبد اهللا يعنـي أمحد بن حنبل قال: قال  
كان ابن عمر إذا رأى رجالً ال يرفع يديه حصبه : مسعت نافعا قال: مسعت زيد بن واقد قال

 . أن يرفعوأمره

أخربنا عبد اهللا بن : قال أبو بكر األثرم حدثنا علـي بن أمحد بن القاسم الباهلـي قال
لكل : أن عبد اهللا بن عمر كان يقول: أخربنـي عياض بن عبد اهللا الفهري: وهب قال

 .شيء زينة وزينة الصالة التكبـري ورفع  األيدي فـيها

ابن هليعة عن ابن عجالن عن النعمان بن حدثنا : وحدثنا سعيد بن عبـيد قال: قال  
كان يقال لكل شيء زينة وزينة الصالة رفع األيدي عند االفتتاح وحني : أبـي عياش قال

 .يريد أن يركع وحني يريد أن يرفع

هذا يدلك علـى أن رفع الـيدين لـيس من أركان الصالة وال من : قال أبو عمر  
أول الباب خضوع واستكانة واستسالم وزينة الواجب فـيها وأنه علـى ما قدمنا فـي 

  . الصالة كما وصفنا، وهو قول الـجمهور
وقد روي عن األوزاعي وذهب إلـى ذلك الـحميدي فـيمن لـم يرفع يديه علـى 
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  !ورأى بعضهم علـيه اإلعادة. أن الصالة فاسدة أو ناقصة: ابن عمر حديث
الفرائض ال عادة إجياب فرض وولـيس هذا بصحيح عندنا لـما ذكرنا، ألن إجياب اإل

 .تثبت إال حبجة أو سنة ال معارض هلا أو إمجاع من األمة

: حدثنا العباس بن الولـيد بن يزيد عن أبـيه عن األوزاعي، قال: وذكر الطربي قال  
بلغنا أن من السنة فـيما امجع علـيه علـماء الـحجاز والبصرة والشام أن رسول اهللا 

كان يرفع يديه حذو منكبـيه حتـى يكرب الستفتاح الصالة، وحني صلى اهللا عليه وسلم 
يكرب للركوع ويهوى ساجدا وحني يرفع رأسه من الركوع، إال أهل الكوفة، فإم خالفوا 

  .فـي ذلك أمتهم
 .ذلك نقص من صالته: فإن نقص من ذلك شيئًا؟ قال: قـيل لألوزاعي  

صبغ عن مـحمد بن عبد الـملك بن وفـيما أجاز لنا قاسم بن أمحد وعباس بن أ  
: قال. من رفع يديه فهو أفضل: مسعت أبـي يقول: أمين عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

وكان ابن عيـينة رمبا : قال. وكان حيىي بن سعيد ـ وابن علـية ويزيد بن هارون يرفعون
  .وينبغي لكل مصل أن يفعله، فإنه من السنة: قال. فعله ورمبا لـم يفعله

ومـما يدل علـى أن رفع الـيدين لـيس بواجب، ما أخرب به الـحسن عن   
 .إن من رفع منهم لـم يعب علـى من تركه: الصحابة

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أمحد ابن مـحمد الربتـي 
جحادة القاضي ببغداد حدثنا أبو منعم حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا مـحمد بن 

كنت غالما ال أعقل صالة أبـي، : حدثنـي عبد الـجبار بن وائل بن حجر قال
صلـيت خـلف رسول اهللا : حجر قال فحدثنـي وائل بن علقمة عن أبـي وائل بن

صلى اهللا عليه وسلم فكان إذا دخـل فـي الصالة كرب ورفع يديه مث التـحف وادخـل 
 أراد أن يركع اخرج يديه من ثوبه مث رفعهما يديه فـي ثوبه فأخذ مشاله بـيمينه، وإذا

 وكرب وسجد، ووضع وجهه بـني كفـيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلـم

فذكرت ذلك : قال مـحمد بن جحادة. يزل يفعله كذلك حتـى فرغ من صالته
هي صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعله من : للـحسن بن أبـي الـحسن فقال
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  .تركه من تركهفعله و
ففـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن منهم من تركه، ولـم يعب علـيه من فعله 

  .ـ واهللا أعلـم
زيادة وائل بن حجر فـي حديثه رفع الـيدين بـني السجدتـني قد : قال أبو عمر

والسنن ال تثبت إذا وكان ال يرفع بـني السجدتـني، : عارضه فـي ذلك ابن عمر بقوله
  .فعتتعارضت وتدا

ووائل بن حجر إمنا رآه أياما قلـيلة فـي قدومه علـيه، وابن عمر صحبه إلـى أن 
عليه وسلم فحديث ابن عمر أصح عندهم، وأولـى أن يعمل به من  توفـي صلى اهللا

 .حديث وائل بن حجر، وعلـيه العمل عند مجاعة فقهاء األمصار القائلـني بالرفع

رفع الـيدين من السجدتـني، فذكر : ن حنبلقـيل ألمحد ب: قال أبو بكر األثرم
نـحن نذهب إلـى : حديث سالـم عن ابن عمر، وال يرفع بـني السجدتـني، مث قال

 .)١(حديث ابن عمر

كل تكبـري كان فـي افتتاح أو فـي قـيام ففـيه رفع : وقال الربـيع عن الشافعي
 .)٢(الـيدين

: حدثنا أمحد بن خالد قال:  قالحدثنا عبد اهللا مـحمد: حدثنا خـلف بن سعيد قال
حدثنا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخربنا إسحاق ابن الـحسن بن علـي البلـخي قال

: الـحسن بن مـحمد بن عبد األعلـى بن مـحمد بن الـحسن بن عبد األعلـى قال
حدثنـي جدي الـحسن بن عبد األعلـى  حدثنا جدى عبد األعلـى بن مـحمد قال

رأيت وهب بن منبه يرفع : أخربنا داود بن إبراهيم قال:  أخربنا عبد الرزاق قال:قالوا مجيعا

                                 
السجدتني فالقول بـسنية    رفع بني    صلى اهللا عليه وسلم   املدار على ثبوت الدليل فإذا ثبت أن الرسول         :  قلت )١(

! وليس هناك واحلال هذه تدافع بني السنن، بل هذا من اختالف التنوع الذي كله مشروع              ! ذلك هو األصل  
نعم األحاديث الصرحية يف نفي الرفع بني السجدتني دليل على أن الرسول كان يفعل ذلك ويتركه وتركه أكثر 

  !  من فعله، واهللا اعلم
  ).  ١٠٥ـ١/١٠٤( األم للشافعي )٢(
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يديه فـي الصالة إذا كرب وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وال 
 .يفعل ذلك فـي السجود

وكان طاوس مولـى ابن عمر وأيوب السختـيانـي يرفعون أيديهم بـني 
ابن عمر أنه كان يرفع فـي كل تكبـرية، وما فعله مالك أصح وروي عن . السجدتـني

 .عنه إن شاء اهللا

وقد أكثر أهل العلـم بالكالم فـي هذا الباب، وأفرط بعضهم فـي عيب من لـم 
 .)١(يرفع وال وجه لالكثار فـيه

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أمحد بن زهري حدثنا   
حدثنـي داود بن حيىي بن ميان الثقة الـمأمون عن ابن :  الرفاعي قالمـحمد بن زيد

صلـيت إلـى جنب سفيان وأنا أريد أن ارفع يدي إذا ركعت وإذا : الـمبارك قال
مث قلت شيء أدين اهللا به ال أدعه، ففعلت ! رفعت، فهمـمت بتركه وقلت ينهانـي سفيان

  .فلـم ينهنـي
ت إلـى جنب أبـي حنـيفة فرفعت يدي عند صلـي: وروي عن ابن الـمبارك قال

: أردت أن تطري، فقلت له: الركوع وعند الرفع منه، فلـما انقضت صالتـي قال لـي
 !وهل من رفع فـي األولـى يريد أن يطري؟ فسكت

: حدثنا مـحمد بن يزيد قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أمحد بن زهري قال
إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد : عت سفيان الثوري يقولمس: حدثنا حفص بن غياث قال

  .)٢(اهـ".اختلف فـيه وأنت ترى غريه فال تنهه

                                 
  !   إمنا حصل اللوم الشديد على من أنكر مشروعية رفع اليدين مطلقاً حىت صار يعير من يرفع بأنه يريد أن يطري)١(
  !   باختصار وتصرف) ٥٧ـ٢/٤٧فتح املالك ( التمهيد )٢(
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  احلديث الثامن عشر
  

حدثنا حممد بن سعيد بن نبات حدثين محد بن : "رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم 
بن بشار عون اهللا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا حممد بن عبدالسالم اخلشين حدثنا حممد 

حدثنا بدل بن احملرب حدثنا شـعبة عن موسى بن أيب عائشة عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه إن أبابكر صلى بالناس : "بن مسعود عن عائشة رضي اهللا عنها

  .)١("وسلم خلفه
  .)٢(!هذا حديث مقلوب

 روى هذا احلديث من رمحه اهللا) هـ٢٥٦ت(ويدل على القلب أن اإلمام البخاري 
طريق موسى بن أيب عائشة به وفيه أن أبابكر خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال 

  !العكس
حدثَنا أَحمد بن يونس قَالَ حدثَنا زائدةُ عن موسى بنِ أَبِي : "قال البخــاري رمحه اهللا
دبنِ عب اللَّه ديبع نةَ عشائةَ قَالَعبتنِ عب اللَّه  :ةَ فَقُلْتشائلَى عع لْتخد : نينِي عثدحأَلَا ت

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسضِ ررم!  
فَقَالَ: قَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى ثَقُلَ الن؟: باسلَّى النأَص  
  ! هم ينتظرونكلَا: قُلْنا
  !ضعوا لي ماًء في الْمخضبِ: قَالَ

قَالَت :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص أَفَاق ثُم هلَيع يوَء فَأُغْمنيل بلَ فَذَهسا فَاغْتلْنفَفَع :
: قَالَت! ضعوا لي ماًء في الْمخضبِ: قَالَ!  اللَّهلَا هم ينتظرونك يا رسولَ: أَصلَّى الناس؟ قُلْنا

لَا هم ينتظرونك : أَصلَّى الناس؟ قُلْنا: فَقَعد فَاغْتسلَ ثُم ذَهب لينوَء فَأُغْمي علَيه ثُم أَفَاق فَقَالَ
                                 

د هذا احلديث   وإسنا: "وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه وحتقيقه للمحلى، فقال         ).  ٣/٦٧( احمللى   )١(
  !وفيه هذه العلة املذكورة هنا، وهي القلب: قلت. اهـ"صحيح

و ال يلزم من موافقيت له هنا موافقيت له يف أصل           ). ٢/٤٦( نبه على ذلك حمقق نصب الراية يف تعليقه باهلامش           )٢(
  ! البحث؛ فتنبه



٣١٩  

  

ولَ اللَّهسا رفَقَالَ! ي :ي الْماًء في موا لعض هلَيع يوَء فَأُغْمنيل بذَه لَ ثُمسفَاغْت دبِ فَقَعضخ
  !لَا هم ينتظرونك يا رسولَ اللَّه: أَصلَّى الناس؟ فَقُلْنا: ثُم أَفَاق فَقَالَ

اة الْعشاِء الْآخرة فَأَرسلَ النبِي والناس عكُوف في الْمسجِد ينتظرونَ النبِي علَيه السلَام لصلَ
إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى أَبِي بكْرٍ بِأَنْ يصلِّي بِالناسِ فَأَتاه الرسولُ فَقَالَ

  !اللَّه علَيه وسلَّم يأْمرك أَنْ تصلِّي بِالناسِ
  !يا عمر صلِّ بِالناسِ: الَ أَبو بكْرٍ ـ وكَانَ رجلًا رقيقًا ـفَقَ

 رمع فَقَالَ لَه :كبِذَل قأَح تأَن!  
رفَّةً فَخخ فِْسهن نم دجو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِنَّ الن ثُم امالْأَي لْككْرٍ تو بلَّى أَبفَص ج

 بكْرٍ ذَهوبأَب آها راسِ فَلَملِّي بِالنصكْرٍ يو بأَبرِ والظُّه لَاةصل اسبا الْعمهدنِ أَحلَيجر نيب
 إِلَى جنبِه فَأَجلَساه أَجلسانِي: ليتأَخر فَأَومأَ إِلَيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِأَنْ لَا يتأَخر قَالَ

  !إِلَى جنبِ أَبِي بكْرٍ
فَجعلَ أَبو بكْرٍ يصلِّي وهو يأْتم بِصلَاة النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والناس بِصلَاة : قَالَ

 دقَاع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنكْرٍ وأَبِي ب  
اللَّه ديبقَالَ ع :لَه اسٍ فَقُلْتبنِ عب اللَّه دبلَى عع لْتخنِي : فَدثَتدا حم كلَيع رِضأَلَا أَع

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيضِ النرم نةُ عشائع!  
أَسمت لَك الرجلَ : نه شيئًا غَير أَنه قَالَهات فَعرضت علَيه حديثَها فَما أَنكَر م: قَالَ

  الَّذي كَانَ مع الْعباسِ؟ 
لَا: قُلْت !  

هنع اللَّه يضبٍ رأَبِي طَال نب يلع و١("قَالَ ه(.  
  :وأخرجه أمحد من طريق شـعبة عن موسى بن أيب عائشة

حدثَنا سلَيمانُ بن داود يعنِي أَبا داود  ":رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 

                                 
، وأخرجه مـسـلم    )٦٨٧(قم   أخرجه البخـاري يف كتاب الذان باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، حديث ر             )١(

  ). ٤١٨(بنفس الطريق متاماً يف كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر، حديث رقم 



٣٢٠  

  

سمعت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بنِ عتبةَ : الطَّيالِسي حدثَنا شعبةُ عن موسى بنِ أَبِي عائشةَ قَالَ
ه علَيه وسلَّم أَمر أَبا بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالناسِ في أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ:"يحدثُ عن عائشةَ

 يهف اتي مالَّذ هضرلِّي مصكْرٍ يأَبِي ب يدي نيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَكَانَ ر
الناسِ ولِّي بِالنصكْرٍ يو بأَبا وداسِ قَاعبِالنلْفَهخ ١("اس(.  

  :تنبيه
ال يلزم من أن احلديث وقع فيه قلب يف هذه الرواية من هذا املخرج، إثبــات أو نفي 

  !إذ البحث هنا حمصور يف هذا الطريق واملخرج فافهم! حصول معناه من طرق أخرى

                                 
، والنسائي يف كتاب اإلمامة باب اإلئتمام مبن يأمت باإلمام، حـديث رقـم     )٦/٢٤٩( أخرجه أمحد يف املسند      )١(

  .، كالمها من طريق أيب داود الطيالسي به)٧٩٧(



٣٢١  

  

  احلديث التاسع عشر
  

ن أمحد بنِ عبدانَ أخربنا  أبو الـحسن علـي ب: "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 
 رمع ثنا عبد اهللا يعنـي ابن بِـينأنا أمحد بن عبـيد الصفار ثنا أبو مسلـم ثنا القَع
العمرِي عن نافع عن ابنِ عمر  أَنَّ النبـي صلى اهللا عليه وسلم قَسم يوم خيبر للفارسِ 

  .)١("سهمنيِ، وللراجلِ سهماً
  )٢(!هذا حديث مقلوب

للفرس سهمني : "، ولكن عبداهللا العمري ملّا مسع احلديث"للفرس سهمني: "صوابه
  "!للفارس سهمني وللراجل سهماً: "وهم فقلبه" وللرجل سهماً
 .عبد اهللا العمرِي كثـري الوهمِ: "قال البيهقي

  رِيماهللا الع عن عبد بِـينعن القَع رآخ هجمن و ذلك وِيفـي الفارسِ وقد ر بالشك 
 .أَو الفَرسِ

للفرسِ سهمنيِ وللرجلِ سهماً، : كَأَنه مسع نافعاً يقولُ: قالَ الشافعي فـي القديـمِ
  .للفارسِ سهمنيِ وللراجلِ سهماً: فقالَ

ولـيس يشك أحد من أهل العلـم فـي تقْدمة عبـيد اهللا بنِ عمر علـى أخيه فـي 
  .)٣(اهـ"لـحفْظا

  !ويدل على حصول القلب، لفظه الصحيح عند الشيخني: قلت
حدثَنا يحيى بن يحيى وأَبو كَاملٍ فُضيلُ بن : "رمحه اهللا) هـ٢٦١ت(قال اإلمام مسلم 

ع نع رضأَخ نب ملَيا سنربى أَخيحمٍ قَالَ يلَيس نا عملَاهنٍ كيسح عافا نثَندح رمنِ عب اللَّه ديب

                                 
للفرس سهمني  : "واحلديث اصله صحيح ولكن ليس ذا اللفظ، إمنا بلفظ        ). ٦/٣٢٥( السنن الكبري للبيهقي     )١(

  .متفق عليه، وسيأيت ذكره يف األصل قريباً ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ مع خترجيه" وللراجل سهماً
زاد (يف زاد املعـاد  ، وابـن القـيم   ١٢٦ نص على ذلك أبوشامة يف الباعث على إنكار البدع واحلوادث ص  )٢(

  ).  ١/٣٤٣(، وابن اجلزري يف اهلداية يف علم الرواية، والسخاوي يف العناية شرح اهلداية )٤٣٩ـ١/٤٣٨
  ).  ٦/٣٢٥( السنن الكبري للبيهقي )٣(



٣٢٢  

  

للْفَرسِ سهمينِ عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَسم في النفَلِ 
  .)١("وللرجلِ سهما

                                 
، ومـسلم يف كتـاب      )٢٨٦٣( أخرجه البخـاري يف كتاب اجلهاد والسري باب سهام الفرس، حديث رقم             )١(

  ).١٧٦٢(يفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين، حديث رقم اجلهاد والسري باب ك



٣٢٣  

  

  احلديث العشرون
  

حدثَنا محمد بن عبيد حدثَنا محمد بن : "رمحه اهللا) هـ٢٤١ت(قال أمحد بن حنبل 
 يضر يلع نلَى عنِ أَبِي لَينِ بمحالر دبع نع داهجم نجِيحٍ عنِ أَبِي نب اللَّه دبع نع اقحإِس

 علَيه وسلَّم بدنه نحر بِيده ثَلَاثني وأَمرنِي فَنحرت لَما نحر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه: اللَّه عنه قَالَ
  .)١("سائرها وقَالَ اقِْسم لُحومها بين الناسِ وجلُودها وجِلَالَها ولَا تعطين جازِرا منها شيئًا

  )٢(!هذا حديث منكر مقلوب
يه فإن الذي حنر ثالثني هو علي رضي اهللا عنه، وبيان ذلك غلط فيه الراوي وانقلب عل

شاهده أنس بن ! فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر سبعاً من البدن بيده: هو التايل
فبقي من املائة ! مث حنر ثالثاً وستني  أخرى أخرب ا جابر رضي اهللا عنه. مـالك وأخرب به

انقلب على الراوي عدد ما حنره علي مبا حنره النيب  صلى ثالثون حنرها علي رضي اهللا عنه؛ ف
  !اهللا عليه وسلم

  
  :الدليل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حنر بيده سبعاً من البدن أوالً

                                 
، ويف السند عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، وساقه يف موضـع            )١٣٧٤، حتت رقم    ٢/٤٦٧الرسالة  ( املسند   )١(

حدثَنا يعقُوب حدثَنا أَبِي عنِ ابنِ إِسحاق       : "، وسياقه )٢٣٥٩، حديث رقم    ٤/١٩١الرسالة  (آخر من املسند    
أَهدى رسولُ اللَّه صلَّى   : "قَالَ حدثَنِي رجلٌ عن عبد اللَّه بنِ أَبِي نجِيحٍ عن مجاهد بنِ جبرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ                

: ه ثُم أَمر عليا فَنحر ما بقي منها وقَـالَ مائَةَ بدنة نحر منها ثَلَاثني بدنةً بِيد اللَّه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ
حذْيةً من لَحمٍ ثُم  اقِْسم لُحومها وجِلَالَها وجلُودها بين الناسِ ولَا تعطين جزارا منها شيئًا وخذْ لَنا من كُلِّ بعريٍ

داحرٍ ودي قا فلْهعلَاجا فَفَعهقرم نم وسحنا وهملَح نأْكُلَ مى نتح ؛ ويف السند هذا الرجل  املبهم"ة!  
، مـن   )١٧٦٤(وأخرجه أبــوداود يف كتاب املناسك باب يف اهلدي إذا عطب قبل أن يبلغ، حديث رقم                  

حاق، وظهر بالسند اآلخر وجود     طريق حممد بن إسحاق عن عبداهللا بن أيب جنيح به، ويف السند عنعنة ابن إس              
واحلديث ضعفه حمققو املسند، وقال األلباين يف ضعيف سـنن أيب داود            ! رجل بني ابن إسحاق وابن أيب جنيح      

  !اهـ، ووجه النكارة ما فيه من خمالفة لألحاديث الصحيحة اليت سترد يف املنت بعد قليل"منكر: "١٧٧ص
  ).  ٢/٢٦١(عاد  وصفه بذلك ابن قيم اجلوزية يف زاد امل)٢(
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 قياما سبع بدنونحر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِيده : "عن أَنسٍ وذَكَر الْحديثَ قَالَ
  .)١("مختصرا" وضحى بِالْمدينة كَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ

  : الدليل على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حنر ثالثاً وستني من البدن ثانياً بيده
للَّه فَسأَلَ عن الْقَومِ حتى دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبد ا: عن جعفَرِ بنِ محمد عن أَبِيه قَالَ

فَقُلْت ى إِلَيهتنٍ: انيسنِ حب يلع نب دمحا ملَى ! أَني الْأَعزِر عزي فَنأْسإِلَى ر هدى بِيوفَأَه
ذئموا يأَنو ييثَد نيب كَفَّه عضو فَلَ ثُمي الْأَسزِر عزن فَقَالَثُم ابش غُلَام  : نا ابي ا بِكبحرم

ئْتا شملْ عي سا ! أَخفًا بِهحلْتم ةاجي نِسف فَقَام لَاةالص قْتو رضحى ومأَع وهو هأَلْتفَس
رِدا ورِهغص نم ها إِلَيفَاهطَر عجر بِهكنلَى ما عهعضا وبِ كُلَّمجشلَى الْمع بِهنإِلَى ج هاؤ

ا فَقُلْتلَّى بِنا : فَصعست قَدفَع هدفَقَالَ بِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةجح ننِي عبِرأَخ
ني لَم يحج ثُم أَذَّنَ في الناسِ في إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مكَثَ تسع سنِ: فَقَالَ

الْعاشرة أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حاج فَقَدم الْمدينةَ بشر كَثري كُلُّهم يلْتمس أَنْ 
معيو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسبِر مأْتي هعا منجرفَخ هلمثْلَ علَ م ... نم يلع مقَدو
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ندنِ بِبمالْي ... نيتسثَلَاثًا و رحرِ فَنحنإِلَى الْم فرصان ثُم

رأَشو را غَبم رحا فَنيلطَى عأَع ثُم هدبِييِهدي هف ي كَهف لَتعفَج ةعضبِب ةندكُلِّ ب نم رأَم ثُم 
  .)٢(..."قدرٍ فَطُبِخت فَأَكَلَا من لَحمها وشرِبا من مرقها

  :الدليل على البدن اليت أهداها الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت مئة
  أَهدى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "رضي اللَّه عنه حدثَه قَالَعن ابن أَبِي لَيلَى أَنَّ عليا 

ةندائَةَ بامهتما فَقَسهلُودبِج ا ثُمهتما فَقَسهنِي بِجِلَالرأَم ا ثُمهتما فَقَسهومنِي بِلُحر٣(" فَأَم(.  

                                 
  . حديث صحيح)١(

  ).١٧١٢(أخرجه البخـاري يف كتاب احلج، باب من حنر هديه بيده، حديث رقم   
  !وهو حديث طويل اقتصرت على ما تراه.  حديث صحيح)٢(

  ).  ١٢١٨(أخرجه كتاب احلج، باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم   
  . حديث صحيح)٣(

  ).  ١٧١٨(ب احلج باب يتصدق جبالل البدن، حديث رقم أخرجه البخاري، يف كتا  



٣٢٥  

  

ليت فيها أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حنر بيده الكرمية فثبت ذا أن هذه الرواية ا
عكس الراوي ما حنره علي رضي اهللا عنه مبا حنره الرسول صلى اهللا ! ثالثني بدنة؛ مقلوبة

  !عليه وسلم بيده



٣٢٦  

  

  احلديث احلادي والعشرون
  

كُنت قَائما عند رسولِ اللَّه صلَّى ": عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
 لَّمسو هلَيع لَّم: ويف رواية[اللَّهسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنا عدقَاع تكُن [ رباَء حفَج

  ! دفْعةً كَاد يصرع منهافَدفَعته! السلَام علَيك يا محمد : من أَحبارِ الْيهود فَقَالَ
  !أَلَا تقُولُ يا رسولَ اللَّه: لم تدفَعنِي؟  فَقُلْت: فَقَالَ

 يودهفَقَالَ الْي : لُهأَه بِه اهمي سالَّذ همبِاس وهعدا نمإِن!  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسيإِنَّ: فَقَالَ رلأَه انِي بِهمي سالَّذ دمحي مماس !  

 يودهفَقَالَ الْي :أَلُكأَس جِئْت!  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ؟: فَقَالَ لَهكثْتدٌء إِنْ حيش كفَعنأَي  

  !أَسمع بِأُذُني: قَالَ
  !سلْ: ى اللَّه علَيه وسلَّم بِعود معه فَقَالَفَنكَت رسولُ اللَّه صلَّ

يوده؟: فَقَالَ الْياتومالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي اسكُونُ الني نأَي  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسونَ الْجِ: فَقَالَ رد ةي الظُّلْمف مرِهس!  

  فَمن أَولُ الناسِ إِجازةً؟: قَالَ
  !فُقَراُء الْمهاجِرِين: قَالَ

يودهةَ؟: قَالَ الْينلُونَ الْجخدي نيح مهفَتحا تفَم  
  ]!زائدةُ كَبِد النون: ويف رواية[زِيادةُ كَبِد النون : قَالَ
   إِثْرِها؟فَما غذَاؤهم علَى: قَالَ
  !ينحر لَهم ثَور الْجنة الَّذي كَانَ يأْكُلُ من أَطْرافها: قَالَ
  فَما شرابهم علَيه؟: قَالَ
  !من عينٍ فيها تسمى سلْسبِيلًا: قَالَ
 من أَهلِ الْأَرضِ إِلَّا نبِي أَو وجِئْت أَسأَلُك عن شيٍء لَا يعلَمه أَحد: قَالَ! صدقْت: قَالَ

لَانجر لٌ أَوج؟ قَالَ: قَالَ!  ركثْتدإِنْ ح كفَعني :يبِأُذُن عمقَالَ! أَس : نع أَلُكأَس جِئْت
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  الْولَد؟
لَا منِي الرجلِ منِي الْمرأَة أَذْكَرا  فَإِذَا اجتمعا فَعماُء الرجلِ أَبيض وماُء الْمرأَة أَصفَر: قَالَ

] َ آنثَ:ويف رواية[بِإِذْن اللَّه وإِذَا علَا منِي الْمرأَة منِي الرجلِ آنثَا ] أَذْكَر: ويف رواية[
اللَّه بِإِذْن!  

يودهقَالَ الْي :قْتدص لَقَد !بِيلَن كإِنو!  
ان ثُملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر بفَذَه فري : صالَّذ نذَا عأَلَنِي هس لَقَد

بِه اللَّه انِيى أَتتح هنٍء ميبِش لْمي عا لمو هنأَلَنِي ع١("س( .  
  !هذا احلديث أدعى بعضهم أنه مقلوب، و ال يصح قوله

لعل بعض الرواة  انقلب عليه شبه الولد باملرأة :  هذا احلديث بعضهم، فقالقد تكلم يف
  !    بكونه أنثى وشبه بالوالد بكونه ذكرا ال سيما والشبه التام إمنا هو بذلك

ألن الظاهر أن السؤال إمنا كان عن الشبه وهو الذي سأل عنه عبد اهللا بن سالم يف 
  )٢(!املاء فإن الشبه يكون للسابقاحلديث املتفق على صحته فأجابه بسبق 

وأما تفرد مسلم حبديث ثوبان فهو كذلك : "رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية 
واحلديث صحيح ال مطعن فيه ولكن يف القلب من ذكر اإليناث واإلذكار فيه شيء هل 
حفظت هذه اللفظة أو هي غري حمفوظة؟ واملذكور إمنا هو الشبه كما ذكر يف سائر 

  .)٣(اهـ"األحاديث املتفق على صحتها فهذا موضع نظر كما ترى واهللا أعلم
أَنَّ عبد اللَّه بن سلَامٍ بلَغه مقْدم : عن أَنس وحديث عبداهللا بن سالم املشار إليه هو ما جاء

نع أَلُهسي اهةَ فَأَتيندالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياَء فَقَالَالنيلَا :  أَش ثَلَاث نع لُكائي سإِن
بِيإِلَّا ن نهلَمعي :  

                                 
  . حديث صحيح)١(

  ).٣١٥(أخرجه مسـلم، يف كتاب احليض، باب بيان صفة مين الرجل واملرأة، حديث رقم   
  .  ٣٤١ـ٣٤٠ التبيان يف أقسام القرآن ص)٢(
 احلديثني واعتمد لفظ احلـديث  واإلمام ابن القيم رمحه اهللا مع قوله هذا فقد وفق بني .  ١٦٧ حتفة املودود ص   )٣(

  !الذي يف صحيح مسـلم ومل يرده
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  ما أَولُ أَشراط الساعة؟
  وما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنة؟

  وما بالُ الْولَد ينزِع إِلَى أَبِيه أَو إِلَى أُمه؟
  !ه جِبرِيلُ آنِفًاأَخبرنِي بِ: قَالَ

  !ذَاك عدو الْيهود من الْملَائكَة: قَالَ ابن سلَامٍ
  !أَما أَولُ أَشراط الساعة فَنار تحشرهم من الْمشرِقِ إِلَى الْمغرِبِ: قَالَ

  !بِد الْحوتوأَما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنة فَزِيادةُ كَ
وأَما الْولَد فَإِذَا سبق ماُء الرجلِ ماَء الْمرأَة نزع الْولَد وإِذَا سبق ماُء الْمرأَة ماَء الرجلِ 

لَدالْو تعزن!  
  !أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنك رسولُ اللَّه: قَالَ
  !سولَ اللَّه إِنَّ الْيهود قَوم بهت فَاسأَلْهم عني قَبلَ أَنْ يعلَموا بِإِسلَامييا ر: قَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ودهالْي اَءت؟: فَجيكُملَامٍ فس نب اللَّه دبلٍ عجر أَي  
  !خيرِنا وأَفْضلُنا وابن أَفْضلناخيرنا وابن : قَالُوا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَامٍ؟: فَقَالَ النس نب اللَّه دبع لَمإِنْ أَس متأَيأَر  
  !فَأَعاد علَيهِم؛ فَقَالُوا مثْلَ ذَلك!  أَعاذَه اللَّه من ذَلك: قَالُوا

  !أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه: يهِم عبد اللَّه فَقَالَفَخرج إِلَ
  شرنا وابن شرنا وتنقَّصوه: قَالُوا
  .)١(!"هذَا كُنت أَخاف يا رسولَ اللَّه: قَالَ

يح مسلـم، وهو متلقى بالقبول وهذه الدعوى خالف األصل، إذ احلديث يف صح: قلت
  !إال أحرفاً يسرية ليس هذا منها، واجلمع ممكن بني احلديثني

فإذا أثبت أن احلديثني ! وسبب اإلشكال هو توهم أن احلديثني يتحدثان عن واقعة واحدة

                                 
  . حديث صحيح)١(

  ).٣٩٣٨(أخرجه البخاري، كتاب املناقب، باب كيف آخى النيب بني أصحام، حديث رقم   
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  .يتحدثان عن واقعتني خمتلفتني، زال سبب اإلشكال
  :يلوالواقع أن احلديثني خمتلفان، وبيان ذلك هو التا

ـ يف حديث ثوبان أن احلرب ملّا جاء دفعه ثوبان، وأنه نادى الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  !وليس هذا يف حديث عبداهللا بن سالم! بامسه جمرداً

ـ يف حديث ثوبان أن األسئلة كانت تأيت شيئاً فشيئاً، وأما يف حديث ثوبان فقد بدأ 
  !بذكر األسئلة كلها دفعة واحدة

أَين يكُونُ الناس يوم تبدلُ : قَالَ الْيهودي: "لة يف حديث ثوبان هو ـ جمموع األسئ
  الْأَرض غَير الْأَرضِ والسموات؟

  فَمن أَولُ الناسِ إِجازةً؟: قَالَ
يودهةَ؟: قَالَ الْينلُونَ الْجخدي نيح مهفَتحا تفَم  

  اؤهم علَى إِثْرِها؟فَما غذَ: قَالَ
  فَما شرابهم علَيه؟: قَالَ
  ".جِئْت أَسأَلُك عن الْولَد؟: قَالَ

  ما أَولُ أَشراط الساعة؟ : "وجمموع األسئلة يف حديث عبداهللا بن سالم، هو التايل
  وما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنة؟ 

  "!الْولَد ينزِع إِلَى أَبِيه أَو إِلَى أُمه؟وما بالُ 
  !وظاهر من تأمل اختالف األسئلة اختالف الواقعتني

! ـ يف حديث عبداهللا بن سالم أسلم احلرب، وحصل بينه وبني اليهود ما حصل من البهت
  .ومل حيصل هذا يف حديث ثوبان

فهما قضيتان ورواية كل ! عتنيوهذه الفروق كما ترى من أوضح األمور على تعدد الواق
  !منهما غري رواية األخرى، وهذا هو األصل عند اختالف املخرج، كيف واحلال مارأيت؟

  !كما يف حديث عبداهللا بن سالم! ويف حديث ثوبان قضية ضبطت وحفظت
  :فتضمن احلديثان أمرين ترتب عليهما األثران معا وأيهما انفرد ترتب عليه أثره

  !ه الشبه وهو املذكور يف حديث عبداهللا بن سالمالسبق ويترتب علي
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  !العلو ويترتب عليه الذكورة واألنوثة، وهو املذكور يف حديث ثوبان
أَنَّ امرأَةً قَالَت لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه : "ووقع عند مسلم عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عائشةَ

لَّمسو هلَيع :غلْ تاَء؟ فَقَالَهالْم ترصأَبو تلَمتأَةُ إِذَا احرِسلُ الْمت :معةُ! نشائا علَه فَقَالَت :
أُلَّتو اكدي ترِبت !  

قَالَت :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا : فَقَالَ ريهعلِ ذَدبق نإِلَّا م هبكُونُ الشلْ يهو كل
هاممأَع هبا أَشاَءهلِ مجاُء الرلَا مإِذَا عو الَهوأَخ لَدالْو هبلِ أَشجاَء الرا مهاؤلَا م١("إِذَا ع(.  

  .واملراد بالعلو هنا السبق، ألن كل من سبق فقد عال شأنه فهو علو معنوي
فإذا ل أبيض وماء املرأة أصفر ماء الرج: "وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه
 وإذا عال مين املرأة مين الرجل أنثا بإذن اجتمعا فعال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذن اهللا،

؛ فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه لألعمام إذا عال ماء الرجل ويكون "اهللا
ويشبه أخواله ال أعمامه واملشاهد خالف ذلك ألنه قد يكون ذكرا ! ذكرا ال أنثى وعكسه

  .وعكسه
املذكور يف ] بـالسبق[والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو يف حديث عائشة : قلت 

                                 
  ).٣١٤( أخرجه مسـلم يف كتاب احليض، باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها، حديث رقم )١(

 حنوه من حديث أم سلمة دون ذكر حمل الشاهد يف كتاب العلم باب احليـاء يف العلـم،                   وأخرج البخـاري   
جاَءت أُم سلَيمٍ إِلَـى     : "عن عروةَ عن زينب ابنة أُم سلَمةَ عن أُم سلَمةَ قَالَت          : "، ولفظه )١٣٠(حديث رقم   

هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر لَّمسولٍ :  فَقَالَتغُس نم أَةرلَى الْملْ عفَه قالْح نيِي محتسلَا ي إِنَّ اللَّه ولَ اللَّهسا ري
  إِذَا احتلَمت؟

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياءَ  : قَالَ النالْم أَتقَ     ! إِذَا را وههجنِي وعةَ تلَمس أُم طَّتفَغالَت :    ملتحتأَو ولَ اللَّهسا ري
  ".نعم ترِبت يمينك فَبِم يشبِهها ولَدها: الْمرأَةُ؟ قَالَ

، من  )٣١١(وأخرج مسـلم يف كتاب احليض باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها، حديث رقم                  
أَنها سأَلَت نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       : حدثَهم أَنَّ أُم سلَيمٍ حدثَت    عن أَنس بن مالك     : "حديث أم سليم، ولفظه   

               لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلُ؟ فَقَالَ رجى الررا يا مهامني مى فرت أَةرالْم نع لَّمسو :   رالْم كذَل أَتأَةُ إِذَا ر
  !فَلْتغتِسلْ

نعم فَمن  : وهلْ يكُونُ هذَا؟ فَقَالَ نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         : قَالَت! واستحييت من ذَلك  : فَقَالَت أُم سلَيمٍ    
  "مرأَة رقيق أَصفَر فَمن أَيهِما علَا أَو سبق يكُونُ منه الشبهأَين يكُونُ الشبه إِنَّ ماَء الرجلِ غَليظٌ أَبيض وماَء الْ
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  ! حديث عبداهللا بن سالم
  .وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره

  . فيكون السبق عالمة الشبه
  .والعلو عالمة التأنيث والتذكري؛ فريتفع اإلشكال

د بالعلو الذي يكون سبب التأنيث والتذكري حبسب الكثرة حبيث يصري اآلخر وكأن املرا
  .مغمورا فيه فبذلك حيصل التذكري والتأنيث

  :وينقسم ذلك ستة أقسام 
  .أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الشبه والذكورة: األول 
  .أن يسبق ماء املرأة ويكون أكثر فيحصل له الشبه واألنوثة: والثاين 

  .أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء املرأة أكثر فيحصل له الشبه بالرجل واألنوثة: والثالث 
  .أن يسبق ماء املرأة ويكون ماء الرجل أكثر فيحصل له الشبه باملرأة، والذكورة: والرابع 

  .أن يكثر ماء الرجل ويستويان يف السبق فيذكر وال خيتص بشبه: واخلامس 
  .)١( املرأة ويستويان يف السبق فيؤنث و ال خيتص بشبهأن يكثر ماء: والسادس 

أن سبق أحد املائني سبب لشبه السابق ماؤه وعلو أحدمها سبب : فاحلديثان يدالن على 
وقد يتفقان وقد يفترقان على حسب . سبق وعلو: انسة الولد للعايل ماؤه فها هنا أمران

  !األقسام الستة
أن اإلذكار واإليناث : ويشكل على هذا: "محه اهللار) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم اجلوزية 

ليس له سبب طبيعي وإمنا هو مستند إىل مشيئة اخلالق سبحانه وهلذا قال يف احلديث 
يا رب أذكر أم أنثى فما الرزق؟ فما األجل؟ شقي أم سعيد؟ : فيقول امللك: "الصحيح

مستند إىل تقدير اخلالق  فكون الولد ذكر أو أنثى )٢("فيقضي اهللا ما يشاء ويكتب امللك

                                 
 هذا التقرير استفدت أصله من كالم ابن قيم اجلوزيـة رمحـه اهللا يف كتابـه التبيـان يف أقـسام القـرآن                        )١(

ـ     ). ٧/٢٧٣(، ومن كالم احلافظ يف فتح الباري        ٣٤٣ـ٣٤٢ص ني األقـسام   مع مالحظة وجود اختالف ب
  !  وأصل املعىن عنـــــــد ابن حـجر مع ما هو هنا

   حديث صحيح )٢(
= 
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  .العليم كالشقاوة والسعادة والرزق واألجل
بأن اهللا سبحانه قدر ما قدره من أمر النطفة من حني وضعها يف الرحم إىل آخر : وجياب عنه

أحواهلا بأسباب قدرها حىت الشقاوة والسعادة والرزق واألجل واملصيبة كل ذلك بأسباب قدرها 
واإليناث أسباب كما للشبه أسباب لكون السبب غري موجب ملسببه وال ينكر أن يكون لإلذكار 

بل إذا شاء اهللا جعل فيه اقتضاءه وإذا شاء سلبه اقتضاءه وإذا شاء رتب عليه ضد ما هو سبب له 
وهو سبحانه يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فاملوجب مشيئة اهللا وحده فالسبب متصرف فيه 

اكم مدبر وال مدبر فال تضاد بني قيام سبب اإلذكار واإليناث ال متصرف حمكوم عليه ال ح
وسؤال امللك ربه تعاىل أي األمرين حيدثه يف اجلنني وهلذا أخرب سبحانه أن اإلذكار واإليناث 

  !ومجعهما هبة حمضه منه سبحانه راجع إىل مشيئه وعلمه وقدرته
وهذا ال " ما الرزق؟ وما األجل؟: "مثل قوله" يا رب أذكر أم أنثى؟: "فقول امللك: فإن قيل 

  يستند إىل سبب من الواطئ وإن كان حيصل بأسباب غري ذلك؟
نعم ال يستند اإلذكار واإليناث إىل سبب موجب من الوطء وغاية ما هناك أن ينعقد : قيل 

جزء من أجزاء السبب متام السبب من أمور خارجة عن الزوجني ويكفي يف ذلك أنه إن مل يأذن 
ضاء السبب ملسببه مل يترتب عليه فاستناد اإلذكار واإليناث إىل مشيئته سبحانه ال ينايف اهللا باقت

حصول السبب وكوما بسبب ال ينايف استنادمها إىل املشيئة وال يوجب االكتفاء بالسبب 
  .)١(اهـ"وحده

__________________  
= 

، )٣٢٠٨(أخرجه من حديث ابن مسعود البخـاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، حديث رقـم           
ومن حديث حذيفة بن أسـيد      ). ٢٦٤٥(ومسـلم يف كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي، حديث رقم           

  ).٢٦٤٤(م يف كتاب القدر، يف الباب السابق، حديث رقم أخرجه مسـل
  .  ١٦٧ـ١٦٦ حتفة املودود ص)١(



٣٣٣  

  

  احلديث الثاين والعشرون
  

 سندويه، حدثنا يوسف حدثنا أمحد بن نصر بن: "رمحه اهللا) هـ٣٨٥ت(قال الدارقطين 
بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا احلجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلِّي بالناس ورجل يقرأ خلفه، : "عمران بن حصني قال
  .)١("فنهاهم عن القراءة خلف اإلماممن ذا خياجلين سورم، : "فلما فرغ، قال

  )٢(!ديث مقلوبهذا ح
فنهاهم عن : "رمحه اهللا يف صحيحه وليس فيه قوله) هـ٢٦١ت(فقد أخرجه مسلم 

  "!القراءة خلف اإلمام
حدثَنا محمد بن الْمثَنى ومحمد بن بشارٍ قَالَا حدثَنا محمد بن : "قال اإلمام مسـلم

تادةَ قَالَ سمعت زرارةَ بن أَوفَى يحدثُ عن عمرانَ بنِ حصينٍك جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ عن قَ
" كبر محِ اسببِس لْفَهأُ خقْرلٌ يجلَ رعفَج رلَّى الظُّهص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

  يكُم قَرأَ أَو أَيكُم الْقَارِئ؟ أَ: الْأَعلَى فَلَما انصرف قَالَ
  ! أَنا: فَقَالَ رجلٌ

  " قَد ظَننت أَنَّ بعضكُم خالَجنِيها: فَقَالَ
نا حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا إِسمعيلُ ابن علَيةَ ح و حدثَنا محمد بن الْمثَنى حدثَ

ادنذَا الْإِسةَ بِهادقَت نةَ عوبرنِ أَبِي عاب نا عملَاهك يدأَبِي ع ناب" : لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
  ".علَيه وسلَّم صلَّى الظُّهر وقَالَ قَد علمت أَنَّ بعضكُم خالَجنِيها

: قال شعبة: "واية احلديث من طريق شعبـة عن قتادة بهزاد أبوعوانة يف مستخرجه يف ر
  "!كأنه كرهه؟ قال لو كرهه ى عنه: قلت لقتادة

                                 
، ويف كتاب القـراءة     )٢/١٦٢(، والبيهقي يف السنن الكبري      )٤٠٥،  ١/٣٢٦( أخرجه الدارقطين، يف السنن      )١(

ه هنا ما رواه    وقد خالف يف روايت   : ، قلت "الحيتج به : ويف السند حجاج قال الدارقطين    . ١٦٤خلف اإلمام ص  
  !  الثقات ـ كما سيأيت بيانه يف الصلب ـ ؛ فحديثه منكر

  !  وسيأيت نقل كالمه يف آخر هذا الفصل) ٢/٤٨( نص على ذلك البيهقي يف معرفة السنن واآلثار )٢(



٣٣٤  

  

حدثَنا أَبو الْوليد الطَّيالِسي حدثَنا شعبةُ ح و : " وروى أبـوداود يف سننه احلديث قال
نربأَخ يدبريٍ الْعكَث نب دمحا مثَندةُ وساق احلديث مث قالحبعد قَالَ أبو : "ا شاوو دقَالَ أَب

هيثدي حف يدلةُ: "الْوبعقَالَ ش :يدعلُ سقَو سةَ أَلَيادقَتل ؟ قَالَ: فَقُلْتآنلْقُرل تصإِذَا : أَن ذَاك
بِه ره١("ج(.  

هيثدي حريٍ فكَث نةَ]:  شعبة:يعين[قَالَ : "قَالَ ابادقَتل ى : قُلْتهن هكَرِه قَالَ لَو هكَرِه هكَأَن
هن٢(!"ع(.  

فنهاهم عن القراءة : "ورواية احلجاج بن أرطاة عن قتادة هذا احلديث ذه الزيادة: قلت
  ! ، ختالف رواية أصحاب قتادة عنه حيث رووا احلديث عن قتادة بدوا"خلف اإلمام

فنهى عن القراءة خلف : "قوله: قال ابن صاعد: "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 
شـعبة وابن أيب عروبة، ومعمر وإمساعيل : تفرد بروايته حجاج، وقد رواه عن قتادة" اإلمام

ومهام ] أيوب بن مسكني: ويف رواية انه قال[بن مسلم، وحجاج وأيوب بن أيب مسكني 
سألت : قال شـعبة] بل. [ تفرد به حجاجوأبان وسعيد بن بشر فلم يقل أحد منهم ما

  .)٣(اهـ!"لو كرهه لنهى عنه: كأنه كرهه؟ قال: قتادة
  :ومن أصحاب قتادة الذين وقفت على ختريج روايام

                                 
حيتمـل أن   " ذاك إذا جهر به   : "قوله: "١٦٦ـ١٦٥ قال البيهقي رمحه اهللا، يف كتاب القراءة خلف اإلمام ص          )١(

إمنا ال جيوز للمأموم قراءته إذا جهر بالقرآن، : يعين. ون راجعاً إىل اإلمام وحيتمل أن يكون راجعاً إىل املأموميك
وإمنـا  . مث هذا مذهب حكاه عن سعيد؛ ال يلزم به حجة         . فأمذا إذا قرأه يف نفسه فال يكون خمالفاً لإلنصات        

 مل ينه عن القراءة خلفه، خالف ما رواه حجاج بـن  لو كرهه لنهى عنه، بأنه: احلجة يف إقرار قتادة حني قال     
  اهـ  "أرطاة عنه

  . حديث صحيح)٢(
). ٣٩٨(، حـديث رقـم   !أخرجه مسـلم يف كتاب الصالةباب ي املأموم عن جهره بالقراءة خلف اإلمام        

، )٨٢٨(وأخرجه أبـوداود يف كتاب الصالة باب من رأى القراءة إذا مل جيهر اإلمام بقراءته، حديث رقـم                  
  ).١٦٩٣، حتت رقم١/٤٥٧(وأخرجه أبوعوانة يف مستخرجه على صحيح مسـلم 

  .  ١٦٤، كتاب القراءة خلف اإلمام للبيهقي ص)٢/١٦٢( السنن الكبري )٣(



٣٣٥  

  

  .)١(ـ إمساعيل بن مسـلم عن قتادة به
  .)٢(ـ محاد بن سلمة عن قتادة به

  .)٣(ـ سعيد بن أيب عروبة عن قتادة به
  .)٤(ـ شـعبة عن قتادة به

  .)٥(ـ أيب عوانة عن قتادة به
  .)٦(ـ أيب العالء عن قتادة
  .)٧(ـ معمر عن قتادة به

                                 
، ١٨/٢١١(، ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري        )٨٣٥، حتت رقم    ٢/٣٦٩( أخرجه احلميدي يف مسنده      )١(

  ).  ٥٢١حتت رقم 
  ).٥٢٢، حتت رقم ١٨/٢١١(، والطرباين يف املعجم الكبري )١/٢٠٧(طحاوي يف شرح معاين األثار الأخرجه ) ٢(
، ومسـلم يف كتاب الصالةباب ي املأموم عن جهره بالقراءة خلف )٤/٤٢٦،٤٣١(أخرجه أمحد يف املسند ) ٣(

 املعجـم الكـبري   ، والطـرباين يف   )١/٢٠٧(، والطحاوي يف شرح معاين األثار       )٣٩٨(، حديث رقم    !اإلمام
  ).٥٢٥ـ٥٢٤، حتت رقم ١٨/٢١٢(

وعنده سؤال شعبـة لقتادة، والبخـاري ) ٨٥١(، حتت رقم   ١١٤أخرجه أبـوداود الطيالسي يف مسنده ص     ) ٤(
، ومسـلم يف كتاب الصالةباب ي املأموم عن جهره         )٥٠(، حتت رقم    ٢٥يف جزء القراءة خلف اإلمام ص     

، أبـوداود يف كتاب الصالة باب من رأى القراءة إذا مل جيهـر             )٣٩٨(، حديث رقم    !بالقراءة خلف اإلمام  
، حتـت  ١/٤٥٧(، وأخرجه أبوعوانة يف مستخرجه على صحيح مسـلم )٨٢٨(اإلمام بقراءته، حديث رقم    

، )١/٤٠٥(، والدارقطنـي يف الـسنن      )١٨٤٧، حتت رقم    ٥/١٥٥اإلحسان  (، وابن حبـان    )١٦٩٣رقم  
، من طريقني أحدمها من طريق أيب داود يف         )٢/١٦٢(البيهقي يف السنن الكبري     وعنده سؤال شعبـة لقتادة، و    

من طريق أيب داود الطيالـسي  ) ٢/٤٨(وأخرجه يف معرفة السنن واآلثار  ! السنن، وعنده كالم شـعبة لقتادة    
، من طريـق    ١٦٥ويف كتاب القراءة خلف اإلمام له ص      ! عن شـعبة عن قتادة به وفيه سؤال شـعبة لقتادة        

  ).٥٢٠، حتت رقم ١٨/٢١١(لطيالسي، والدارقطين، وأخرجه الطرباين يف الكبري ا
، ومسـلم يف كتاب الصالةباب ي )٦٥(، حتت رقم ٢٩أخرجه البخـاري يف جزء القراءة خلف اإلمام ص) ٥(

، )١/٢٠٧(، والطحاوي يف شرح معاين األثار       )٣٩٨(، حديث رقم    !املأموم عن جهره بالقراءة خلف اإلمام     
، حتت  ١٨/٢١١(، والطرباين يف الكبري     )١٨٤٥،١٨٤٦، حتت رقم    ١٥٥ـ٥/١٥٤اإلحسان  (ابن حبـان   و

  ).٥٢٣رقم 
  ).٥٢٥ـ٥٢٤، حتت رقم ١٨/٢١٢(الطرباين يف املعجم الكبري أخرجه ) ٦(
، ١٨/٢١٠(، ومن طريقه الطرباين يف الكـبري  )٢٧٩٩، حتت رقم ٢/١٣٦( أخرجه عـبدالرزاق يف املصنف     )٧(

= 



٣٣٦  

  

وتوبع قتادة يف رواية احلديث عن زرارة وليس فيه هذه الزيادة اليت رواها احلجاج : قلت 
حدثَنا محبوب بن : "، قال رمحه اهللا)هـ٢٤١ت(بن أرطاة عنه أخرجه أمحد بن حنبل 

نِ بسنِ الْحانَ برمع نع رِييفَى الْقُشنِ أَوةَ باررز نع دالا خثَندح بنينِ أَبِي زلَالِ بنِ ه
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّى رنٍ قَالَ صيصقَالَ: "ح فرصا انرِ فَلَملَاةَ الظُّهص : كُمأَي

بأَ بِسقَرضعلَى قَالَ بالْأَع كبر محِ اس : كُمضعأَنَّ ب فْترع قَالَ لَقَد ولَ اللَّهسا را يمِ أَنالْقَو
  .)١("خالَجنِيها

عن معمر عن حيي : "رمحه اهللا من طريق آخر، قال)  هـ٢١١ت(وأخرجه عبدالرزاق 
لى اهللا عليه وسلم صلى بأصحابه أن النيب ص: بن أيب كثري عن رجل عن عمران بن احلصني

أنا : هل قرأ أحد منكم سبح اسم ربك األعلى؟ قال رجل: فلما فرغ، قال: الظهر، قال
  . )٢("قد قلت مايل أنازعها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم! قرأا

رمحه اهللا عقب روايته للحديث من طريق احلجاج بن ) هـ٣٨٥ت(وقد قال الدارقطين 
ومل يقل هكذا غري حجاج، وخالفه أصحاب قتادة منهم شعبـة : "زيادةأرطاة ذه ال

  .)٣(اهـ"وسعيد وغريمها، فلم يذكروا أنه اهم عن القراءة، وحجاج ال حيتج به
حديث رواه : "وأورد الدارقطنـي رمحه اهللا احلديث يف موضع آخر، وقال قبل إيراده

مث ساق ... شعبـة وسعيد، وغريمها: احلجاج بن أرطاة عن قتادة فوهم فيه وخالفه احلفاظ
والصواب مارواه شـعبة وسعيد بن أيب : احلديث من طريق احلجاج عن قتادة، مث قال

  .)٤(اهـ"مث ساق احلديث من طريق شعبـة... عروبة وغريمها عن قتادة
ويؤكد بطالن هذه الزيادة اليت جاءت يف رواية احلجاج بن أرطاة للحديث؛ سؤال 

__________________  
= 

  ).  ٥١٩حتت رقم 
  ).  ٤/٤٣٣( مسند أمحد )١(
  ). ٢٧٩٨، حتت رقم ٢/١٣٦( املصنف لعبـدالرزاق )٢(
  ).  ١/٣٢٧( سنن الدارقطـين )٣(
  ).  ١/٤٠٥( سنن الدارقطنـي )٤(
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فلو كان يف "! كأنه كرهه؟ قال لو كرهه ى عنه: قلت لقتادة: قال شعبة: "شعـبة لقتادة
  !احلديث هذه الزيادة ملا سأل شـعبة قتادة، وملا أجاب قتادة ذا اجلواب

ويف سؤال شـعبة وجواب قتادة يف هذه الرواية : "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 
 أصحاب يأت به الثقات من  وأتى فيه مبا ملمن قلب هذا احلديثالصحيحة تكذيب 

  .)١(اهـ"قتادة
فنهى : "داللة على أن قوله] سؤال شـعبة لقتادة: يعين[ويف هذا : "وقال أيضاً رمحه اهللا

توهم من احلجاج بن أرطاة؛ ألنه مسعه من قتادة، وللحجاج من " عن القراءة خلف اإلمام
هل العلم باحلديث عن حد أمثال ذلك ما ال ميكن ذكره ها هنا لكثرته، ولذلك سقط عند أ

  .االحتجاج به
  .حيتج حبديثه حجاج بن أرطاة ال: قال حيي بن معني

  .وكان حيي بن سعيد القطـان ال حيدث عنه
وهذا احلديث مما تفرد بروايته عنه سلمة بن الفضل األبرش، وسلمة بن الفضل قد تكلموا 

  .فيه
يئاً فإمنا كره جهره بالقراءة خلف مث إن كان كره النيب صلى اهللا عليه وسلم من قراءته ش

فلوال أنه رفع صوته بقراءة هذه " أيكم قرأ بسبح اسم ربك األعلى؟: "اإلمام؛ أال تراه قال
وحنن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة خلف اإلمام، فأما ! السورة وإال مل يسم له ما قرأ

  .)٢(اهـ!"أن يترك أصل القراءة فال
  

قلوبة متناً اليت يسر اهللا تبارك وتعاىل مبنه وفضله الوقوف وهذا آخر األحاديث امل
  .عليها، وهو متام هذا املقصد

                                 
  ).  ١/٢٤٠(، والتلخيص احلبري )٢/١٨(وانظر نصب الراية ). ٤٩ـ٢/٤٨( معرفة السنن واآلثار )١(
  .  ١٦٦لبيهقي ص كتاب القراءة خلف اإلمام ل)٢(



٣٣٨  

  

  املقصد اخلامس
  .الرواة املوصوفون بقلب احلديث أو سرقته

  
يف هذا املقصد سأورد الرواة الذين وصفوا بقلب احلديث أو سرقته، الذين وقفت عليهم 

، مما يسره اهللا يل؛ سائالً اهللا عزوجل اإلعانة يف كتب الرجال، وغريها مثل كتب التخريج
  !والتوفيق واهلدى والرشاد

  :ولعل من املهم أن أنبه هنا على األمور التالية
ـ تراجم الرواة هنا التغين عن الرجوع إىل املطوالت يف هذا الفن، رغم ما حاولته من ١

  .حتريرها من جهة اجلرح والتعديل
م يف الترمجة ذكر الشيوخ والتالميذ لكل راوٍ مترجم له ـ مل أجعل من شرط هذا املعج٢

  !هنا
ـ يشمل هذا املعجم الرواة املوصوفني ذا الوصف سواء حصل منه القلب أو السرقة ٣

  .عمداً أو ومهاً
ـ ليس من شرط هذا املعجم إيراد األحاديث اليت انقلبت على كل صاحب ترمجة، ٤

راجع ترامجهم املطولة وكتب العلل والتخريج فإن هذا يطول جداً، وميكن الباحث أن ي
وأما : "رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(املوسعة ففيها شيء كثري من هذا، وقد قال احلافظ ابن حجر 

من وقع منه القلب على سبيل الوهم فجماعة يوجد بيان ما وقع هلم من ذلك يف الكتب 
  .)١(اهـ"املصنفة يف العلل

لبه جتد من أئمة اجلرح والتعديل ـ غالباً ـ من ـ الذين يتعمدون سرقة احلديث أو ق٥
  !وصفهم بأم يضعون أو يعملون أو يكذبون يف احلديث، خبالف غريهم

ـ أكثر األئمة هلجاً باستعمال وصف القلب هو اإلمام أبوحـامت حممد بن حبـان ٦
  اة وأكثر األئمة هلجاً بوصف الرو". اروحني"رمحه اهللا يف كتابه ) هـ٣٥٤ت(البسيت 

                                 
  ).  ٢/٨٧٢( النكت البن حجـر )١(



٣٣٩  

  

  
رمحه اهللا ) هـ٣٦٥ت(بسرقة احلديث هو اإلمام أبوأمحد عبداهللا بن عـدي اجلرجاين 

  ".الكامل يف ضعفاء الرجال"يف كتابه 
" التقريب"رمحه اهللا، ورجال ) هـ٧٤٨ت(للحافظ الذهيب " الكاشف"ـ رجال ٧

رمحه اهللا،  أنصص عليهم، وذلك عن طريق نقل كالم ) هـ٨٥٢ت(للحافظ ابن حجر 
فظني املذكورين فيهم يف ختام كل ترمجة، وعن طريق ذكر رموز الكتب اليت أخرجت احلا

  !هلم، حسب ما هو مذكور يف مقدمة الكتابني، وسأذكره بعد قليل
ـ جريت على استعمال الرموز لبيان من أخرج لصاحب الترمجة إذا كان من رجال ٨

  :ناهاالكاشف أو التقريب، وهذه الرموز هي التالية مع بيان مع
  مفتاح الرموز املستعملة يف املعجم

  للبخاري   خ
  معلق يف البخاري  خت
  يف األدب املفرد  بخ
  يف خلق أفعال العباد  عخ
  جزء القراءة   ر
  جزء رفع اليدين  ي
  ملسلم  م
  ملسلم يف املقدمة  مق
  أليب داود  د
  له يف املراسيل  مد
  له يف فضائل األنصار  صد
  له يف الناسخ  خد
  لترمذيل  ت
  له يف الشمائل  مت
  للنسائي  س
  البن ماجه  ق
  لألصول الستة  ع
  يف السنن األربعة  ٤

، هو الرقم  ـ عندما أذكر اسم صاحب الترمجة يكون له رقم يتابعه يف اهلامش٩
  . فيه مصادر ترمجته، دون استيعاباملتسلسل للترمجة نفسه أذكر



٣٤٠  

  

الزم أن تكون موجودة مجيعها يف كل ـ املعلومات املذكورة يف الترمجة ليس بال١٠
مصدر من املصادر املنصوص عليها يف اهلامش، فقد ال يوجد يف أحد هذه املصادر لصاحب 
الترمجة إال كلمة واحدة عن صاحب الترمجة ومع ذلك ذكرته؛ ولذلك إذا رأيت أخي 

ترمجته بل الباحث نصاً يف الترمجة فال تكتف مبراجعة مصدر واحد مما هو مذكور يف مصادر 
  .راجع غريه حىت تقف على بغيتك

ـ أورد يف هذا املعجم كل من نص على أنه قلب حديثاً أو امساً حىت لو كان من ١١
فمن هو الثقة الذي ! الثقات واألئمة الكبار، وهذا ال يضرهم ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ بشيء

  !الخيطيء؟
أجلأتين إليها أمور فنية تتعلق م ه احلال اليت سرت عليها يف هذا املعجوالواقع إن هذ

  !؛ واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيلهحسن إخراجحماولة بالطباعة، و
 : الرواة املوصفني بقلب احلديث أو سرقتهأمساءواآلن إليك سرد 

  


