
 جاهعت األهير عبذ القادر للعلوم اإلسالهيت / كليت أصول الذين / قسن: الكتاب والسنت

 2019/ 2018العام:  الحذيث/صطلح هفي هادة: دراساث هعوقت في دروس 

 تخصص علوم الحذيث  أستار الوادة:أ.د/ أبوبكر كافي1:هاسترلطلبت السنت

 
 

 :1زيادات الثقاتالدرس األول:
 أمثلتها -حكمها –أنواعها  -تعريفها 
 زيادة الثقة: ىي ما يتفرد بو الثقة يف رواية احلديث من لفظة أو مجلة يف السند أو ادلنت.: تعريفها

وىذا فن مهم عٍت بو احملدثون، وفتشوا األسانيد والروايات وتعبوا يف البحث عنو، مث اختلفوا يف 
 الكاتبُت. حكمو اختالفا كثَتا، حىت أخل ببحثو بعض

 وبالنظر يف التعريف ذمدىا تنقسم إذل قسمُت، نلخص زبدة ْتثهما فيما يلي: أنواعها
القسم األول: الزيادة يف السند: وفيها ما يكثر من اختالف الرواة يف وصل احلديث وإرسالو. 

 وكذا يف رفعو 
ترجيح رواية وقد ذىب اجلمهور وأكثر أىل احلديث إذل ترجيح رواية االرسال على الوصل، و 

 الوقف على الرفع.

لكن الراجح الذي عليو احملققون من أئمة ىذا الفن ىو ترجيح الوصل على االرسال، والرفع على 
 الوقف، إذا كان راويهما حافظا متقنا ضابطا، ودل تكن قرينة أقوى على ترجيح إرسالو أو وقفو.

إرسال الراوي للحديث ليس ّترح قال اخلطيب البغدادي: "وىذا القول ىو الصحيح عندنا، ألن 
دلن وصلو وال تكذيب لو، ولعلو أيضا مسند عند الذين رووه مرسال أو عند بعضهم، إال أهنم 
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أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي ال يقضي لو على الذاكر، وكذلك حال راوي اخلرب إذا أرسلو 
ر بعده فيسنده، أو يفعل مرة ووصلو أخرى ال يضعف ذلك أيضا، ألنو قد ينسى فَتسلو، مث يذك

 األمرين معا عن قصد منو لغرض لو فيو..".

مثال ذلك: ما رواه الًتمذي: حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا آدم بن أيب إياس حدثنا شيبان أبو 
معاوية حدثنا عبد ادللك بن عمَت عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب ىريرة: قال: خرج النيب 

 ساعة ال طمرج فيها، وال يلقاه يها أحد، فأتاه أبو بكر.. صلى اهلل عليو وسلم يف

 .585-583: 4يف الزىد: "باب معيشة أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم":  كتاب

 قال الًتمذي: "ىذا حديث حسن صحيح غريب". مث قال:

محن "حدثنا صاحل بن عبد اهلل حدثنا أبو عوانة عن عبد ادللك بن عمَت عن أيب سلمة بن عبد الر 
 أن رسول اهلل صلى اهلل عليو خرج يوما..".

صاحب كتاب  1وىذا إسناد مرسل واإلسناد األول متصل، وراوي الوصل فيو شيبان ثقة حجة
 احتج بو اجلماعة. لذلك صحح الًتمذي روايتو للوصل.

احلديث ال القسم الثاين: الزيادة يف ادلنت: وىي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو مجلة يف منت 
 يرويها غَته.

 وأحكامهاللزيادة تقسيم ابن الصالح 

وقد وقع اخلالف بُت العلماء يف حكم ىذه الزيادة أكثر من سابقتها، مث جاء أبو عمرو بن 
 الصالح فبحث فيها ْتثا ظمكن أن ضمل كثَتا من اخلالف، وضمقق الرأي احملرر الواضح.

 أنواع: وذلك أنو قسم الزيادة يف ادلنت إذل ثالثة



 النوع األول: أن ختالف الزيادة ما رواه الثقات، فهذه حكمها الرد.

النوع الثاين: أن ال يكون فيو منافاة أو خمالفة أصال دلا رواه غَته. فهذه تقبل سواء كانت من 
الراوي نفسو بأن رواه ناقصا ومرة فيو تلك الزيادة، أو رواه ىو فيو تلك الزيادة وغَته بدوهنا، ألهنا 

 .ٔتثابة خرب منفصل تفرد بو الراوي فيقبل منو

 ما يقع ىاتُت ادلرتبتُت، كزيادة لفظة معنوية النوع الثالث:

 دل يذكرىا سائر رواتو فيخالف الزائد إطالق احلديث، أو شيئا من وصفو.

مثالو: ما رواه أبو مالك األشجعي عن ربعي عن حذيفة: قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليو 
.. وجعلت لنا األرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا ظهورا.." . أخرجو مسلم يف وسلم: ".
 .64-63: 2ادلساجد: 

 تفرد أبو مالك األشجعي برواية احلديث هبذه الزيادة: "تربتها".

وجو تردد ىذا القسم بُت القسمُت: أنو يشبو األول من حيث إن ما رواه اجلماعة عام لشمولو 
رواه ادلنفرد بالزيادة خمصوص بالًتاب، ويف ذلك مغايرة يف الصفة، ونوع  مجيع أجزاء األرض، وما

 خمالفة طمتلف فيها احلكم. ويشبو القسم الثاين من حيث إنو ال منافاة بينهما.

ودل يصرح ابن الصالح ْتكم القسم األخَت ادلتوسط بُت ادلرتبتُت، وقد اختلف فيو العلماء، فقبلو 
عدم ادلنافاة، ودل يقبلو أبو حنيفة ومن وافقو، ألن الزيادة دلا كانت  مالك والشافعي دلا عرفت من

 تقتضي تغيَتا للحكم فقد أصبحت من قبيل الزيادة ادلعارضة، فال تكون مقبولة.



وبسبب ىذا اخلالف اختلف العلماء يف العمل ٔتوارد كثَت من الزيادات، ومن ذلك أن احلنفية 
رض كالصخر واحلصى، ودل يقيدوه بأن يكون ترابا. جوزوا التيمم بكل ما كان من جنس األ

 وخص الشافعية التيمم بأن يكون بالًتاب فقط عمال برواية "وتربتها".

وىذا التقسيم ىو الذي نرجحو ونأخذ بو، ألنو يوافق قواعد احملدثُت يف أنو يشًتط لقبول 
ث يف القوة فهي غَت احلديث أال يكون شاذا، فالزيادة ادلنافية ما دامت دون روايات احلدي

 مقبولة. فال بد من تقييد

 .1قبول الزيادة بكوهنا غَت منافية كما حققو احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة

" عن اجلمهور من الفقهاء وأصحاب 425-424لكن اخلطيب البغدادي نقل "يف الكفاية: 
بُت زيادة يتعلق هبا حكم  احلديث: "زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد هبا". قال اخلطيب. "ودل يفرقوا

شرعي أوال يتعلق هبا حكم، وبُت زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت ٓترب ليست فيو تلك 
الزيادة وبُت زيادة توجب تغيَت احلكم الثابت، أو زيادة ال توجب ذلك، وسواء كانت الزيادة يف 

الزيادة قد رواىا غَته ودل يروىا خرب رواه راويو مرة ناقصا مث رواه بعد وفيو تلك الزيادة. أو كانت 
 ىو".

وأخذ هبذا بعض الكاتبُت يف ىذا الفن من العصريُت، تبعا مع ميلو إذل ابن حزم الذي أفاض يف 
 االحتجاج ذلذا القول، "واهتم من طمالف ذلك بالتناقض".

ابن حزم وأطلق قبول الزيادة من الثقة، ويف ذلك حملة إذل  مىكذا استند إذل نقل اخلطيب وكال
 قبول زيادة الثقة ولو كانت خمالفة ألصل احلديث أو دلا رواه غَته.

وىذا خطأ نعيذ مجهور حمدثي األمة وفقهائها أن يتورطوا فيو، فإنو عُت التناقض الذي تقحم ابن 
قة مذىب اجلمهور واستنكر على حزم وقذف بو من طمالفو. وقد أوضح احلافظ ابن حجر حقي



من نسب إليهم ىذا االطالق، قال احلافظ:"واشتهر عن مجع من العلماء القول بقبول الزيادة 
مطلقا من غَت تفصيل. وال يتأتى ذلك على طريق احملدثُت الذين يشًتطون يف الصحيح أن ال 

ب دمن أغفل ذلك منهم يكون شاذا، مث يفسرون الشذوذ ٔتخالفة الثقة من ىو أوثق منو. والعج
مع اعًتافو باشًتاط انتفاء الشذوذ يف حد احلديث الصحيح وكذا احلسن. وادلنقول عن أئمة 

احلديث ادلتقدمُت كعبد الرمحن بن مهدي وضمي القطان وأمحد بن حنبل وضمِت بن معُت، وعلي 
م، اعتبار الًتجيح بن ادلديٍت، والبخاري، وأيب زرعة، وأيب حامت، والنسائي، والدارقطٍت، وغَتى

فيما يتعلق بالزيادة وغَتىا وال يعرف عن أحد منهم إطالق قبول الزيادة". انتهى كالم احلافظ 
 ابن حجر.

وىذا القول من ابن حجر قاطع يف أن الزيادة صمب أن يقيد بأن تكون غَت منافية، وىو حتقيق 
 ذا الفن.دقيق، بُت احلجة، صارم الربىان، صمب أن ال يغيب عن باحث يف ى

 

 

 

 

 2المٌعلَّل   الدرس الثاني:                                     

 إذا كان سبب الطعن يف الراوي ىو " الوىم " فحديثو يسمي ادلعلل وىو السبب السادس .
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 تعريفه: -1

اللغة أ( لغة : اسم مفعول من " أََعلَُّو " بكذا فهو " ُمَعلٌّ " وىو القياس الصريف ادلشهور ، وىو 
الفصيحة ، لكن التعبَت بـ " ادلعلل " من أىل احلديث جاء على غَت ادلشهور يف اللغة، ومن 

 احملدثُت من عرب عنو بـ " ادلعلول " وىو ضعيف مرذول عند أىل العربية واللغة .

ب( اصطالحاً: ىو احلديث الذي اُطُِّلَع فيو على علة تقدح يف صحتو مع أن الظاىر السالمة 
 منها.

 تعريف العلة: -2

ىي سبب غامض خفي قادح يف صحة احلديث . فيؤخذ من تعريف العلة ىذا أن العلة عند 
 علماء احلديث ال بد أن يتحقق فيها شرطان وشما.

 الغموض واخلفاء.

 والقدح يف صحة احلديث .

 .فان اختل واحد منهماـ كأن تكون العلة ظاىرة أو غَت قادحةـ فال تسمى عندئذ علة اصطالحاً 

 قد تطلق العلة على غَت معناىا االصطالحي:-3

إن ما ذكر من تعريف العلة يف الفقرة السابقة ىو ادلراد بالعلة يف اصطالح احملدثُت لكن قد 
 يطلقون العلة أحياناً على أي طعن موجو للحديث وان دل يكن ىذا الطعن خفياً أو قادحاً :

فلتو، أو سوء حفظو، أو رمو ذلك. حىت لقد فمن النوع األول: التعليل بكذب الراوي، أو غ
 مسي الًتمذي النسخ علة .



ومن النوع الثاين: التعليل ٔتخالفة ال تقدح يف صحة احلديث، كإرسال ما وصلو الثقة، وبناء على 
 ذلك قال بعضهم: من احلديث الصحيح ما ىو صحيح معلل.

 جاللته ودقته ومن يتمكن منه : -4

علوم احلديث وأدقها ، ألنو ضمتاج إذل كشف العلل الغامضة اخلفية  معرفة علل احلديث من أجلَّ 
اليت ال تظهر إال للجهابذة يف علوم احلديث ، وإسما يتمكن منو ويقوي على معرفتو أىل احلفظ 

واخلربة والفهم الثاقب ، وذلذا دل طَمُْض غماره إال القليل من األئمة كابن ادلديٍت وأمحد والبخاري 
 الدارقطٍتوأيب حامت و 

 إلى أي إسناد يتطرق التعليل ؟ -5

يتطرق التعليل إذل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاىراً، ألن احلديث الضعيف ال ضمتاج إذل 
 البحث عن عللو إذ أنو مردود ال يعمل بو .

 ِِبَ ُيْسَتعان على إدراك العلة ؟ -6

 ُيستعان على إدراك العلة بأمور منها :

 تفرُّد الراوي .

 الفة غَته لو .خم

 قرائن أخرى تنضم إذل ما تقدم يف الفقرتُت ) أ ، ب ( .



ىذه األمور تنبو ادلعارف هبذا الفن على وىم وقع من راوي احلديث ، إما بكشف إرسال يف 
حديث رواه موصوالً أو وقف يف حديث رواه مرفوعاً أو إدخالو حديثاً يف حديث أو غَت ذلك 

 ظنو ذلك فيحكم بعدم صحة احلديث. من األوىام ، ْتيث يغلب على

 ما هو الطريق إلى معرفة الُمَعلَّل ؟ -7

الطريق إذل معرفتو ىو مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواتو، وادلوازنة بُت ضبطهم 
 وإتقاهنم، مث احلكم على الرواية ادلعلولة.

 أين تقع العلة ؟ -8

 بالوقف واإلرسال.أ( تقع يف اإلسناد ـ وىو األكثر ـ كالتعليل 

 ب( وتقع يف ادلنت ـ وىو األقل ـ مثل حديث نفي قراءة البسملة يف الصالة.

 هل العلة في اإلسناد تقدح في المتن ؟ -9

 أ( قد تقدح يف ادلنت مع قدحها يف اإلسناد ، وذلك مثل التعليل باإلرسال.

َلي بن ُعبَـْيد، عن ب( وقد تقدح يف اإلسناد خاصة ، ويكون ادلنت صحيحاً مثل حديث يـَعْ 
الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً " الَبَـيـَِّعان باخلِيار " فقد وىم يـَْعَلي على سفيان 
الثوري يف قولو " عمرو بن دينار " إسما ىو عبداهلل بن دينار ، فهذا ادلنت صحيح ، وان كان يف 

دينار ثقة . فإبدال ثقة بثقة ال يضر صحة  اإلسناد علة الَغَلط ، ألن ُكاّلً من عمرو وعبد اهلل بن
 ادلنت ، وان كان سياق اإلسناد خطأ .

 أشهر المصنفات فيه : - 11



 أ( كتاب العلل البن ادلديٍت .

 ب( علل احلديث البن أيب حامت .

 ج( العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل .

 د( العلل الكبَت، والعلل الصغَت، للًتمذي .

 الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطٍت ، وىو أمجعها وأوسعها .ىـ( العلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٌمْدرَجالدرس الثالث 



 3والمصطلحات المتعلقة بها المخالفة لِلثقاتتمهيد: 

إذا كان سبب الطعن يف الراوي خمالفتو للثقات ـ وىو السبب السابع ـ فينتج عن خمالفتو للثقات 
زِْيد يف متصل األسانيد  مخسة أنواع من علوم احلديث ،

َ
ْقلوب ، وادل

َ
ْدرَج ، وادل

ُ
وىي : " ادل

َصحَّف "
ُ
ضطَِّرب وادل

ُ
 وادل

 فان كانت ادلخالفة بتغيَت سياق اإلسناد أو بدمج موقوف ٔترفوع فيسمي " ادلٌْدرَج ".

 وان كانت ادلخالفة بتقدمي أو تأخَت فيسمي " ادلقلوب ".

 ي " ادلزيد يف متصل األسانيد "وان كانت ادلخالفة بزيادة راٍو فيسم

 وان كانت ادلخالفة بإبدال راو براو أو ْتصول التدافع يف ادلنت وال ُمَرجِّح فيسمي "ادلٌْضطَّرب "

  4وان كانت ادلخالفة بتغيَت اللفظ مع بقاء السياق فيسمي " ادلٌَصحَّف "

 بداية بادلدرج  وإليك تفصيل البحث فيها على التوارل

 تعريفه: -1

 لغة : اسم مفعول من " أدرجت " الشيء يف الشيء ، إذا أدخلتو فيو وضمنتو إياه أ(

 ب( اصطالحاً: ما غَت سياق إسناده، أو أدخل يف متنو ما ليس منو بال فصل.
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 أقسامه: -2

 ادلدرج قسمان، ٌمْدرَج اإلسناد، وٌمْدرَج ادلنت.
 مدرج اإلسناد.

 ىو ما غَت سياق إسناده.تعريفه:
من صوره : أن يسوق الراوي اإلسناد ، فيعرض لو عارض ، فيقول كالماً من قبل نفسو، 

 فيظن بعض من مسعو أن ذلك الكالم ىو منت ذلك اإلسناد ، فَتويو عنو كذلك 
قصة ثابت بن موسى الزاىد يف روايتو : " من كثرت صالتو بالليل َحُسَن وجهو  مثاله :

 (/1333رقم احلديث /  422ص  1قيام الليل ـ جـ أخرجو ابن ماجة ـ باب)بالنهار " 
وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبداهلل القاضي وىو ظُمِْلي ويقول 
: " حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

ْسَتْمِلي، فلما نظر إذل ثابت قال : " 
ُ
من كثرت صالتو بالليل .... " وسكت ليكتب ادل

حسن وجهو بالنهار " وقصد بذلك ثابتاً لزىده وورعو، فظن ثابت أنو منت ذلك اإلسناد 
 ، فكان ضمدث بو .

 مدرج المتن :
 ما أُْدِخَل يف متنو ما ليس منو بال َفْصل. تعريفه:

 ثالثة وىي: أقسامه:
 وعو يف وسطوأن يكون اإلدراج يف أول احلديث، وىو القليل، لكنو أكثر من وق

 أن يكون اإلدراج يف وسط احلديث، وىو أقل من األول.
 أن يكون اإلدراج يف آخر احلديث ، وىو الغالب .

 أمثلة له : -3



أ( مثال لوقوع اإلدراج يف أول احلديث : وسببو أن الراوي يقول كالماً يريد أن يستدل 
حديث ، مثل " ما رواه عليو باحلديث فيأيت بو بال فصل ، فيتوىم السامع أن الكل 

اخلطيب من رواية أيب َقَطن وَشَبابََة ـ فـَرَّقـَُهما ـ عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب ىريرة 
قال : قال رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم : " َأْسِبغوا الوضوء ، ويل لألعقاب من النار 

 َ يف رواية البخاري عن آدم  " فقولو :"أسبغوا الوضوء " ُمْدرَج من كالم أيب ىريرة كما بـُُتِّ
عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب ىريرة قال : " أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم 

 صلى اهلل عليو وسلم قال : " ويل لألعقاب من النار " .
قال اخلطيب : " وىم أبو َقَطٍن وَشَبابٌَة يف روايتهما لو عن شعبة على ما سقناه ، وقد 

 (270ـ ص  1تدريب الراوي جـ  ) عنو كرواية آدم " رواه اجَلمٌّ الَغفَت
مثال لوقوع اإلدراج يف وسط احلديث : حديث عائشة يف بدء الوحي : " كان النيب 

 صلى اهلل عليو وسلم يـََتَحنَُّث يف غار حراء ـ وىو التَـَعبُُّد ـ الليارل ذوات العدد "
 البخاري ـ باب بدء الوحي رواه

 " مدرج من كالم الزىري .فقولو : " وىو التعبد  
مثال لوقوع اإلدراج يف آخر احلديث : حديث أيب ىريرة مرفوعاً " للعبد ادلملوك أجران ، 
والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج وبِرُّ أمي ألحببت أن أموت وأنا دملوك 

 ق .تالعكتاب البخاري يف   رواه" 
" من كالم أيب ىريرة، ألنو يستحيل أن يصدر فقولو : " والذي نفسي بيده .... اخل 

، وألن أمو دل تكن موجودة  ذلك منو صلى اهلل عليو وسلم. ألنو ال ظمكن أن يتمٍت الرَّقَّ
 حىت يـَبَـرَّىا.

 دواعي اإلدراج: -3
 دواعي اإلدراج متعددة أشهرىا ما يلي:



 بيان حكم شرعي .
 استنباط حكم شرعي من احلديث قبل أن يتم احلديث.

 رح لفظ غريب يف احلديث .ش
 كيف يُْدَرك اإلدراج ؟  -4

 يَُدرك اإلدراج بأمور منها .
 وروده منفصال يف رواية أخري .

 التنصيص عليو من بعض األئمة ادلطلعُت .
 إقرار الراوي نفسو أنو أدرج ىذا الكالم .
 استحالة كونو صلي اهلل عليو وسلم ذلك.

 حكم اإلدراج : -5
ع العلماء من احملدثُت والفقهاء وغَتىم ، ويستثٍت من ذلك ما كان اإلدراج حزام بإمجا 

 لتفسَت غريب ، فانو غَت دمنوع ، ولذلك فعلو الزىري وغَته من األئمة .
 أشهر ادلصنفات فيو : -6

ْقل " للخطيب البغدادي. ََ ْدرَج يف النَّ
ُ
 أ( " الَفْصُل للَوْصل ادل

ْدرَج " 
ُ
َنـَْهج بًتتيب ادل

البن حجر، وىو تلخيص لكتاب اخلطيب وزيادة ب( " تقريب ادل
 عليو .
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 تعريفه: -1

 (4أ( لغة: ىو اسم مفعول من " الَقْلب " وىو حتويل الشيء عن وجهو)
 ب( اصطالحاً: إبدال لفظ بآخر يف سند احلديث أو متنو، بتقدمي أو تأخَت ورموه.

 أقسامه: -2
 ينقسم ادلقلوب إذل قسمُت رئيسيُت شما:

 مقلوب السند، ومقلوب ادلنت.
 أ( مقلوب السند : وىو ما وقع اإلبدال يف سنده ، ولو صورتان .

أن يـَُقدَّم الراوي ويؤخر يف اسم أحد الرواة واسم أبيو ، كحديث مروي عن " كعب  -1
 بن ُمرَّة " فَتويو الراوي عن " ُمرَّة بن كعب " .

يـُْبِدل الراوي شخصاً بآخر بقصد اإلغراب : كحديث مشهور عن " سادل "  أن -2
 فيجعلو الراوي عن " نافع "

ودمن كان يفعل ذلك من الرواة " محاد بن عمرو النصييب " وىذا مثالو : حديث رواه 
محاد النصييب عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب ىريرة مرفوعاً : " إذا لقيتم ادلشركُت يف 

ال تبدءوىم بالسالم " فهذا حديث مقلوب ، قلبو محاد ، فجعلو عن األعمش ، طريق ف
وإسما ىو معروف عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة . ىكذا أخرجو مسلم 

 يف صحيحو.
 وىذا النوع من القلب ىو الذي يُْطَلق على راويو أنو يسرق احلديث .
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 تنو، ولو صورتان أيضاً.ب( مقلوب ادلنت: وىو ما وقع اإلبدال يف م
 أن يـَُقدَّم الراوي ويؤخر يف بعض منت احلديث -1

ومثالو : حديث أيب ىريرة عند مسلم يف السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظلو يوم ال ظل إال 
ظلو، ففيو " ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم ظمينو ما تنفق مشالو " فهذا دما 

البخاري يف )ىو : " حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ظمينو " انقلب على بعض الرواة وإسما 
 (120ـ ص  7اجلماعة ، ومسلم يف الزكاة ـ باب فضل إخفاء الصدقة حـ

أن صَمعل الراوي منت ىذا احلديث على إسناد آخر، وصمعل إسناده دلنت آخر، وذلك  -2
 بقصد االمتحان وغَته.

، إذ قلبوا لو مائة حديث ، وسألوه عنها امتحاناً مثالو : ما فعل أىل بغداد مع اإلمام البخاري 
ـ  2تاريخ بغداد جـ) .حلفظو ، فَردَّىا على ما كانت عليو قبل القلب ، ودل طمطئ يف واحد منها

 (.20ص 

 األسباب الحاملة على الَقْلب : -3

 ختتلف األسباب اليت حتمل بعض الرواة على القلب، وىذه األسباب ىي:

 الناس يف رواية حديثو واألخذ عنو .قصد اإلغراب لَتغب 

 قصد االمتحان والتأكد من حفظ احملدث ودتام ضبطو .

 الوقوع يف اخلطأ والغلط من غَت قصد .

 حكم القلب : -4



أ( إن كان القلب بقصد اإلغراب فال شك يف أنو ال صموز ألن فيو تغيَتاً للحديث ، وىذا من 
 عمل الوضاعُت .

، فهو جائز للتثبت من حفظ احملدث وأىليتو، وىذا بشرط أن ب( وإن كان بقصد االمتحان
َ الصحيح قبل انفضاض اجمللس.  يـُبَـُتَّ

ج( وان كان عن خطأ وسهو ، فال شك أن فاعلو معذور يف خطئو ، لكن إذا كثر ذلك منو 
 فانو طمُِلُّ بضبطو ، وصمعلو ضعيفاً .

 و معلوم.أما احلديث ادلقلوب فهو من أنواع الضعيف ادلردود كما ى

 أشهر المصنفات فيه : -5

أ( كتاب "رافع االرتياب يف ادلقلوب من األمساء واأللقاب " للخطيب البغدادي، والظاىر من 
 اسم الكتاب أنو خاص بقسم ادلقلوب الواقع يف السند فقط.
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 واحد، شيء على مجيعا واحملرف ادلصحف يطلقون ادلتقدمون كان قد: الصنعاين يقول
 اهلل رمحو حجر ابن احلافظ ولكن ، واحدا فنا تابعو ومن الصالح ابن اعتربشما إطالقهم وعلى

 . ذلك على اهلل رمحو السيوطي تبعو وقد شيئُت جعلهما

 يأخذوه ودل ، والكتب الصحف عن العلم أخذوا قد كانوا قوما أن بادلصحف التسمية ومنشأ
 إعجام غَت من طويال عهدا تكتب كانت قد العربية الكتابة بأن خبَت وأنت العلماء، أفواه من

 فكانوا ، القراءة عند اخلطأ يف ىؤالء وقع ذلذا ، منها ادلشتبو بُت بالتفرقة عناية وال للحروف
 منو اشتقوا حىت االستعمال ىذا شاع مث الصحف، يف يقرؤون الذين أي الصحفيُت يسموهنم

 صحف، قد أخطأ دلن فقالوا ألسنتهم، على ذلك كثر مث ، الصحف قرأ أي صحف فقالوا فعال
 (.1) اىـ الصحف قراء يفعل ما مثل فعل أي

 التغيَت وىو - بينهما ادلشًتك ادلعٌت أن غَت ، والتحريف التصحيف تعريف يف العلماء اختلف
 .ادلختلفة أقواذلم يف يتبلور - الصحيحة الكلمة يف

"  ،"  قحمة" مثل اخلط، صورة بقاء مع حركاهتا أو احلروف نقط يف تغيَت ىو التصحيف: قيل
 عن بو عدل أي حتريفا الكالم وحرف جهتو، عن بالشيء العدول ىو والتحريف ،"  فخمة
 على ْتملو أو كلماتو، بعض بتبديل أو ، منو النقص أو ، فيو بالزيادة يكون قد وىو ، جهتو
 . التصحيف من أعم فالتحريف منو، ادلراد غَت
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 النقط، يف وختالفها اخلط يف تشاهبها أخرى بكلمة الكلمة بتبديل التصحيف األدباء وخص
 والنقط اخلط يف تشاهبها أخرى بكلمة الكلمة بتبديل والتحريف" العدل" بـ" العذل" كتبديل
 (.2" )اخلُلق"بـ" اخلَلق" كتبديل احلركات، يف وختالفها

 خمالفا أصبح وبذلك خطأ، إال يكون ال الراوي صحفو الذي ألن ادلعلول، من نوع فادلصحف
 .وادلقارنة اجلمع خالل من إال ذلك يظهر وال لو، أصل ال ٔتا متفردا أو للواقع،

 .أخرى تارة ادلنت ويف تارة اإلسناد يف التصحيف ويقع

 عليو، القراءة أو راويها من مساعها دون الصحيفة من احلديث يأخذ دمن التصحيف يقع ما وكثَتا
 ، جده عن أبيو عن شعيب بن كعمرو صاحبها، من يسمع دل ما منها ضمدث دمن يقبلوا دل وذلذا
 . جابر عن الزبَت وأيب

 أن جهة فمن مساع بال وجادة وروايتها صحيفة بأهنا بعضهم تعليل وأما:  الذىيب احلافظ يقول
 الصحف يف بعد شكل ال إذ العصر، ذلك يف سيما ال التصحيف، روايتها يف يدخل الصحف

 ( .3) الرجال أفواه من األخذ ٓتالف نقط وال

 بن العوام عن شعبة حديث يف معُت بن ضمِت صحفو ما أمثلتو فمن اإلسناد يف التصحيف أما
 صلى اهلل رسول قال: قال عفان بن عثمان عن النهدي عثمان أيب عن - واجليم بالراء- مراجم

 مزاحم ابن" اإلسناد يف معُت ابن قال إذ ، احلديث…  أىلها إذل احلقوق لتؤدن وسلم عليو اهلل
 ( .4" ) مراجم ابن"ىو وإسما - واحلاء بالزاي -" 

 عليو اهلل صلى اهلل رسول أن عائشة عن خَت عبد عن عرفطة بن مالك عن شعبة رواه ما ومنها
 علقمة بن خالد ىو فإسما فيو شعبة صحف:  أمحد اإلمام قال ، وادلزفت الدباء عن هنى وسلم

(5.) 



 .األحدب واصل عن: فقال بعضهم رواه األحول عاصم حديث ومنها

 شيبان كتصحيف البصر، تصحيف من ال السمع، تصحيف من ىذا: قطٍت الدار يقول
 (.6) ببشر وبسر ، بسعيد وشعبة بسفيان،

 أو ٓتوصة ادلسجد يف احتجر وسلم عليو اهلل صلى النيب أن ثابت بن زيد فكحديث ادلنت يف أما
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول إن:  وقال فيو، وصحف ذليعة ابن فرواه ، فيها يصلي حصَت
 .الرسول مسجد: قال ؟ بيتو يف مسجد:  لو وقيل ادلسجد، يف احتجم

 مجيعا، واإلسناد ادلنت يف خطؤىا فاحش جهة، كل من فاسدة رواية وىذه: مسلم اإلمام يقول
 ذكر، فيما إليو عقبة بن موسى كتاب من احلديث أخذ أنو الرواية ىذه من اخلطأ يف وقع إسما

 عليو عرض أو احملدث من مساع غَت من الكتب من احلديث أخذ من على زمشى اليت اآلفة وىي
(7. ) 

 حالة يف ىي إسما - وادلصحف ، وادلدرج ادلقلوب - ادلذكورة األنواع ىذه أن بالذكر اجلدير ومن
 لكن مصحفا، أو مدرجا أو مقلوبا إما ادلرجوح فيكون ادلختلفة، الوجوه من وجو ترجح إذا ما

 ال أو حمفوظ غَت أو الوىم أو اخلطأ عليو يطلقون ما وكثَتا األمساء، هبذه يسمونو ما قليال النقاد
 .منكر أو غريب أو يصح

 حديث ىذا: فيقال النقاد احملدثُت طريقة على بينها صممع ودل منها شيء يًتجح دل إذا وأما
 . التالية الفقرات يف نفصلو اآلن رمن وىا مضطرب،

__________ 
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